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การศึกษาผลกระทบจากการนาพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ในจังหวัดพิษณุโลก
จตุพงษ์ แจ้งมุข*

บทคัดย่อ
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม สาระสาคัญในหลายมาตรา โดยเฉพาะ
มาตรา 5 ได้มีการนิย ามค าว่า “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้
เครื่องจักรมีกาลังรวม ตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน
ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม จึงทาให้โรงงานที่เคยเป็นโรงงาน ปัจจุบันจึงไม่
เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานจานวนหลายโรง และโรงงานที่ยังคงเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งฉบับเดิมและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย
ผู ้ ว ิ จ ั ย เห็ น ว่า ผู ้ป ระกอบการโรงงานปัจ จุ บ ัน อาจได้ ร ั บ ผลกระทบจาการแก้ ไ ข เพิ ่ ม เติม
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังกล่าวอันเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ ที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
เป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผ ู้ประกอบกิจการโรงงาน
โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ โ รงงานตั ้ ง อยู ่ใ นเขตอ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก เป็ น
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมก่อสร้างมีลักษณะเป็นผู้ประกอบกิจการ SME โรงงานมี
การใช้ก าลังเครื่องจักรไม่เกิน 500 แรงม้า ใช้แรงงานไม่เกิน 10 คน อาคารโรงงานขนาด 2,0005,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 10-50 ล้านบาท ระยะเวลานับแต่เริ่มประกอบกิจการไม่ถึง 5 ปี ต่อ
โรงงานเป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่า

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโดยด้านเศรษฐกิจ
อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19
ทาให้ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิท-19
จากภาครัฐและมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก และผู้ป ระกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้าน
การเงิน จากการที่ยังคงต้องจ่ายค่าจ้าง, เงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ความขยัน อดทนของแรงงาน
เป็นปัจจัยการประกอบกิจการที่สาคัญที่สุด และโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ
มาตรา 5 และ 9 และเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 10
คาสาคัญ: พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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บทนา
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานที่มี
ความเข้ ม งวดและล่ า ช้ า อั น สร้ า งปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การประกอบกิ จ การโรงงานสมควร
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่เพื่อให้การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ยกเลิก
การก าหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ
รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
การบั งคับ ใช้พระราชบัญ ญัติโ รงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขเพิ ่มเติ ม ใน
สาระส าคัญ 3 ประเด็นดังนี้ 1) มาตรา 5 ได้มีการนิยามค าว่า “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร
สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม ตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบ
แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการ
โรงงาน ทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 (เดิม) บัญญัติไว้กาลังเครื่องจักรตั้งแต่ห้าแรงม้า และคนงานตั้งแต่เจ็ดคน นั้นหมายความ
ว่าผู้ประกอบการที่มีกาลังเครื่องจักรไม่ถึงห้าสิบแรงม้า และคนงานไม่ถึงห้าสิบคนไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และในมาตรา 5 ได้กาหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”
(Third Party) ทาการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ตรวจสอบ
เอกชนนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน และคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของผู้ตรวจสอบเอกชน พร้อมการกาหนดโทษทางอาญา 2) มาตรา 9 กาหนดให้ผู้
ประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการรับรองตนเอง (Self-declared) ว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กาหนด 3) มาตรา 10 ให้ยกเลิกมาตรา 14 และ 15 ยกเลิกวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต แต่เดิมก าหนดอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปีปฏิทิน และยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ไม่ต้องดาเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตแต่อย่างใด โดยกฎหมายดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562
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ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาผลกระทบจากการนากฎหมายโรงงานใหม่มาบังคับใช้แล้ว หากผู้
ประกอบกิจการโรงงานไม่ทราบหรือรับรู้ข้อมูลอย่างถ่องแท้ในประเด็นข้อกฎหมายสาคัญทั้ง 3 ข้ อดัง
กล่าอาจสร้างผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาถึงการรับ รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ในจังหวัด
พิษณุโลก
2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการดาเนินกิจการขององค์การ และการรับรู้ พระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทีม่ ีผลต่อการประกอบกิจการโรงงาน ในจังหวัดพิษณุโลก

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(ฉบับเดิม)
มาตรา 5 "โรงงาน" ที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม
ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7
คนขึ้นไป
-ไม่ได้กาหนดมาตรา 9 การตรวจสอบโรงงานหรือ
เครื่องจักร อาจมีการกาหนดให้เอกชนเป็น
ผู้ดาเนินการและจัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 14 กาหนดอายุใบอนุญาต 5 ปี
มาตรา 15 ให้ต่ออายุใบอนุญาต
(เดิมมีจานวนทั้งหมด 457 ราย)

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา 5 "โรงงาน" ที่ใช้เครื่องจักรมีก าลัง รวม
ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50คน
ขึ้นไป
มาตรา 5 ให้มี “ผู้ตรวจสอบเอกชน”
มาตรา 9 ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้อง
เสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ ด าเนินการ
และได้รับการรับรองจากผู้ ตรวจสอบเอกชนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรา 10 -ยกเลิกมาตรา 14 และ 15(ปัจจุบัน ยังคงเข้าข่ายเป็นโรงงาน 384 โรง และ
ไม่เข้าข่าย 73 โรง)
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2) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อองค์การ
เสถียร เหลืองอร่าม (2527, อ้างถึงใน ปาริชาติ สังขทิพย์, 2546, น. 16-17) ได้ให้ ความหมาย
ของผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์หรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยตรง
พลอย สืบวิเศษ (2561, น. 30-33) ผลกระทบที่มีต่อองค์การอันได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สภาพทางการเมือง ลักษณะของสังคม ข้อกาหนดกฎหมาย ระบบนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม รวม
เรีย กว่า สภาพแวดล้อมทั่ว ไป (General Environment) และส่ว นของสภาพแวดล้ อ มทั่ว ไปที ่ มี
ผลกระทบต่อการทางานขององค์การอย่างมากและเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เรียกว่า สภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์การ (Specific Environment)
สภาพแวดล้ อ มทั ่ ว ไปขององค์ ก าร (General Environment) คื อ สภาพทั ่ ว ไปที ่ อ าจมี
ผลกระทบต่อองค์การ (โดยทั่วไปใช้ PEST Model ในการวิเคราะห์) เช่น
1) ทางการเมือง (Political) ที่มีผลต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับองค์การและผู้ถือหุ้น
ได้แก่ กฎหมายส่งเสริมกิจการบางประเภท (BOI) หรือกีดกันสินค้าบางประเภท (การตั้งก าแพง
การค้า), แรงกดดันจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การจากัดปริมาณของเสียจากโรงงาน, การกาจัดกาก
สารพิษจากอุตสาหกรรม)
2) ทางเศรษฐกิจ (Economic) ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
สภาพเศรษฐกิจ สภาพการจ้างงาน ที่มีผลต่อความต้องการสินค้า และราคาขายของสินค้านั้น
3) ทางลักษณะประชากร วัฒนธรรมและสังคม (Social & Culture) ได้แก่ อายุ
การศึกษา รูปแบบการใช้ชีวิต บรรทัดฐาน ค่านิยม วัฒนธรรมของคนในสังคม ที่ส่งผลต่อความ
ต้องการผลิตภัณฑ์หรือการดาเนินการ
4) ทางเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ และ
เทคนิคในการประมวลผลข้อมูลใหม่ ๆ การใช้หุ่นยนต์ หรือแขนกลในการผลิต การลงทุนและ การ
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) ปัจจัยการดาเนินกิจการขององค์การ
(1) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต 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 คนงานที่มีความสามารถตามที่ต้องการในการทางาน
กล่าวคือ คนงานที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านเทคนิค ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต เช่น พนักงาน
ที่มีความช านาญย่อมสามารถท าการผลิตได้เร็ว และมีคุณภาพดีกว่าพนักงานที่ไม่มีความช านาญ
จานวนพนักงานที่เหมาะสมสามารถจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราการมาทางานของ
พนักงานก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตด้วยเช่นกัน
(1.2) เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine/equipment) ไม่ได้หมายถึงเครื่องจักรเท่านั้น
แต่ยังรวมอุป กรณ์แ ละเครื่ อ งมื อต่า ง ๆ ที่ใช้ในการท างาน กล่าวคือ เครื่องมื อทั้ งหมดที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต ตลอดจนงานอื่น ๆ เช่น งานตรวจสอบ งานขนส่ง และงานคงคลัง การมีเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่พร้อม มีสมรรถนะที่ดี จะช่วยให้การผลิตสามารถดาเนินไปได้โดยไม่ติดขัด
(1.3) วัตถุดิบ (Material) หมายถึง วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
จะผลิตออกมามีคุณภาพดีได้นั้น วัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตก็ต้องมีคุณภาพดีด้วย
(1.4) วิธีการ (Method) หมายถึง มาตรฐานวิธีการทางาน วิธีการทางานที่ดีจะช่วย
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้ เช่น วิธีการติดตั้งเครื่องจักรที่ดีจะช่วยลด set up time
นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
รวมทั้งได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการ ด้าน
ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบกิจการ ด้านผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน อีกทั้งได้
ทาการศึกษาเพิ่มเติมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิท -19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่
สาคัญที่สร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนทั่วโลกรวมทั้ งประเทศไทย โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
1) ประชากรส าหรั บ การศึ ก ษา คื อ โรงงานตามกฎหมายโรงงาน ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
หลังจากนาพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 มี
ผลทาให้จานวนโรงงานลดลง 73 โรง เหลือจานวนโรงงาน 384 ราย ดังนั้นประชากรสาคัญสาหรับ
การศึกษาครั้งนี้คือโรงงานที่ยังคงเข้าข่ายเป็นโรงงานจานวน 384 ราย โดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
2) การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95
และให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 และใช้ว ิธ ีการสุ่มตัว อย่างแบบมีระบบ ( Systematic
Sampling) โดยขอรายชื่อโรงงานที่ยังเข้าข่ายเป็นโรงงานทั้งหมดจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิษณุโลกจากสูตรทาโร ยามาเน คานวณสุ่มตัวอย่างได้จานวน 196 ราย
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3) ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมดให้ผู้ประกอบการเพื่อตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง
และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความความถูกต้องสมบูรณ์ใ นการตอบแบบสอบถาม
จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
ตัว อย่างทั้งหมดวัน ที่ 2 กัน ยายน 2563 ทางไปรษณี ย์ และผู้ประกอบการโรงงานได้น าส่ ง คื น
แบบสอบถามให้ผู้วิจัยฉบับสุดท้ายวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทั้งทางไปรษณีย์และทางแอพพลิเคชั่นไลน์
เป็นการอานวยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมจานวน 196 ราย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบกิจการ
ภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลานับ 10 ปี จึงได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
การศึกษาในครั ้ง นี้ ผ่านการประเมิน ความแม่น ตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถาม โดย
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาและปรับให้เหมาะสมครอบคลุมทุกประเด็นที่จะ
ทาการวิจัย
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบความความถูก
ต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลจากแบบสอบถามป้อนเข้าโปรแกรมเอ็กเซล
แล้ว วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกิจการโรงงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการตั้ง
โรงงานอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก กิจการโรงงานส่ว นใหญ่เป็นประเภทลานตากพืช ไร่ เช่น
ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสาปะหลัง กาลังเครื่องจักรที่ใช้อยู่ระหว่าง 201-500 แรงม้า คนงานไม่เกิน
10 คน พื้นที่อาคารโรงงานอยู่ร ะหว่าง 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
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ด้านลักษณะประชากร วัฒนธรรม สังคม ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้ านเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคนิคการผลิต
ใหม่ๆ
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ผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 ทาให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน
ส่วนของรายได้ที่ลดลง โดยด้านการเงินของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง ได้รับผลกระทบจากการที่ต้อง
จ่ายค่าจ้าง, เงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดโควิท-19
ปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน ช่วงรอบปีที่ผ่านมา (ส.ค.62-ส.ค.63) พบว่าส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นประเด็นที่มีผลต่อการประกอบกิจการโรงงานดังนี้ ปัจจัยด้านแรงงานประเด็นที่สาคัญ
ของผู้ประกอบกิจการโรงงานคือความขยัน อดทนของแรงาน ปัจจัยด้ านเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบกิจการคือการใช้งานง่ายและใช้ผู้ควบคุมน้อย ปัจจัยด้านวัตถุดิบโดยผู้ประกอบการให้
ความส าคัญเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่สูง และปัจจัยด้านวิธีการท างานหรือกระบวนการท างานให้
ความสาคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดพิษณุโลกพบว่า ผู้
ประกอบกิจ การโรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งโรงงานอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก
ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ เช่น ลานตากพืชไร่
โรงสี อบข้าวปลือก ข้าวโพด มันส าปะหลัง คอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ เครื่องจักรกล
การเกษตร มีการกาลังเครื่องจักรในโรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 500 แรงม้าซึ่งถือว่าไม่สูงมาก ใช้คนงาน
ในโรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 คน ใช้พื้นที่อาคารโรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ซึ่งก็จัดว่า
ใช้พื้นที่อาคารไม่มาก เงินลงทุนส่วนใหญ่ 10-50 ล้านบาท และระยะเวลาประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่
เกิน 10 ปี แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่ ทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะเป็น” ผู้
ประกอกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม”หรือ SME
1) ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
พบว่าโรงงานได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านนโยบายการเมืองหรือข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเรื่องกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการสารพิษ หรือกากอุตสาหกรรม
ด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ด้านลักษณะประชากร วัฒนธรรม สังคม
ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ โดยผู้ประกอบการจานวนมากให้ความคิดเห็นว่าผลกระทบมาก
ที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากสภาวะะเศรษฐกิจที่ตกต่า
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ช่วงปีที่ผ่านมาเกิดวิกฎติทางเศรษฐกิจโลกหลายเหตุการณ์ที่สาคัญ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลมายังผู้
ส่งออกและนาเข้าของไทย เนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการส่งออกกว่าร้อยละ 72 ทาให้ภาคการส่งออก
ของไทยลดลงและจะขยายตัวส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัญหา
ความล่าช้าในการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ ส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐที่เป็นการลงทุนใหม่
ต้องเลื่อนออกไปและทาให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลงจนทาให้ภาคเอกชนบางส่วนชะลอการ
ลงทุ น ออกไป ปั ญ หาภั ย แล้ ง ส่ ง ผลต่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตรโดยตรง และผลกระทบที ่ ซ ้ า เติ ม
ผู้ประกอบการที่ส าคัญและรุนแรงคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 ท าให้
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อ้างอิงจากรายงานรายงานนโยบายการเงิน
เดื อ นกั น ยายน 2563 ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ ่ ง มี ก ารประเมิ น ภาวะเศรษฐกิ จ ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ถึงการดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สรุป
ได้ว่า เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงและ มีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐ าน
ขึ้นกับผลกระทบของ COVID-19 เป็นสาคัญ โดยโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะต ่ากว่ากรณีฐานมาจาก
(1) เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการส่งออกสินค้าของ
ไทย (2) การระบาดระลอกใหม่อาจเกิดขึ้นในไทยและอาจนาไปสู่มาตรการปิดเมืองอีกครั้งในบางพื้นที่
(3) ภาคการท่องเที่ยวอาจฟื้นตัวล่าช้า (4) มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐที่อาจล่าช้า
และน้อยกว่าคาด (5) ฐานะทางการเงิน (balance sheet) ของภาคธุรกิจอาจแย่ลงจนต้องปิดกิจ การ
จานวนมาก และ (6) อัตราการผิดนัดชาระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ดี
โอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจสูงกว่ากรณีฐานมาจาก (1) การพัฒนาวัคซีนและยารักษา COVID-19 ที่
อาจเร็วกว่าคาด (2) ภาครัฐอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้อาจได้ผลดีกว่าคาด (3) อุปสงค์ในประเทศอาจขยายตัวมากกว่าคาด จากการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงการ PPP ซึ่งอาจจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้น และ (4) อาจมีการย้ายฐานการ
ลงทุนของธุรกิจข้ามชาติมาที่ไทยมากขึ้น เนื่องจากไทยสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี
2) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19
ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 ทาให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในส่วนของ
รายได้ที่ลดลง โดยด้านการเงินของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการที่ต้องจ่ายค่าจ้าง, เงิน
ประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดโควิท -19 ก่อนที่จะเกิดโควิท ประเทศไทยได้เผชิญ
กับปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจที่กาลังตกต่าอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและภายใน รัฐบาลก็ได้มี
มาตราการทางการเงินต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยเยี่ยวยา ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน รวมถึง
มาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายเงินในภาคครัวเรือนต่าง ๆ เช่น โครงการ ชิม ช๊อบ ใช้ หรือ คนละครึ่ง ผู้
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ประกอบกิจ การโรงงานในจั งหวัด พิ ษณุโ ลก ถือได้ว ่าเป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งเมื่อเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์โรคระบาดโควิทเช่นนี้ ทาให้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนมี
หลายรายต้องเลิ กกิจ การเพราะแบกรั บค่า ใช้ จ่า ยหรื อต้ น ทุน การประกอบการไม่ ไ ด้โ ดยเฉพาะ
ค่าแรงงาน การดาเนินนโยบายทางการเงินของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านมาจะ
ไม่เห็นผลในการฟื้นฟูอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่า ระยะยาว แต่มีเงื่อนไขที่เข้มงวด หาก
พิจารณาแล้วเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต ่า อาจไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SME สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา สุลีสถิร (2551) ได้ทาการศึกษาผลกระทบ
ของนโยบายการเงินต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ศึกษาสาเหตุที่ทาให้ผลของนโยบายการเงินแต่ละ
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการศึ กษาเป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 ถึง
กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็นช่วงหลังธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดนโยบายการเงินภายใต้ กรอบ
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ ผลการศึกษาพบว่านโยบายการเงินกระทบผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม
แตกต่างกัน ทั้งกรณีของขนาดผลกระทบและช่วงเวลาที่ นโยบายมีผล ซึ่งสาเหตุของความแตกต่างมา
จากขนาด และการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศของแต่ล ะอุตสาหกรรมเป็นสาระส าคัญโดย
อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีผลกระทบมากและยาวนานกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมที่
เน้นการใช้เงินลงทุนจากภายในประเทศ มีผลกระทบมากและยาวนานกว่าอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ
3) ปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน
โรงงานในจังหวัดพิษณุโลก โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการโรงงานให้ความสาคัญกับความขยัน
อดทนของแรงงาน เป็นอันดับแรก รองลงมาจะเป็นเรื่องความรู้ ความสามารถ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
ใช้งานก็ต้องใช้งานง่ายและมีผู้ควบคุมน้อย ค่าซ่อมบารุงไม่สูง และให้ความสาคัญเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ
และคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า ผู้วิจัยเห็นว่า
ปัจจัยดังกล่าวที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญเป็นปัจจัยและเป็นความท้าทายโดยทั่วไปของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน ประเด็นด้านแรงงาน เกี่ยวกับความขยัน อดทนของแรงงาน ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาค
บริการกาลังเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากแรงงานมากขึ้น เช่น พนักงานร้านสะดวกซื้อ ห้างสรร
สินค้าโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ขับรถส่งอาหาร ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับงานของ ชญานี ชวะโนทย์ (2559) ศึกษาปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ไทย : ผลจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือปัจจัยทางด้านอุปทาน ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
กาลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อาจจะมีสาเหตุมา
จากปัจจัยด้านอุปสงค์ นั่นคือกลุ่มผู้มีอุปสงค์แรงงาน (กลุ่มนายจ้าง) ไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะ
เพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้น ทาให้ไม่สามารถดึงดูดแรงงานให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัย
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ด้านอุปทาน(กลุ่มแรงงาน) ผลการวิจัยพบว่าการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอุปทานหรือเหตุผลส่วนบุคคลของแรงงานมากกว่าปัจจัยทาง
ด้านอุปสงค์เรื่องดังกล่าวชัดเจนมากสาหรับแรงงานรุ่นใหม่ๆ ที่ยังมีอายุไม่มาก ที่ส่วนใหญ่แสดงความ
พึงพอใจในการ ทางานในภาคบริการมากกว่าการทางานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่แรงงานเหล่านี้
ไม่ได้มีอุปสรรคมากนักในการย้ายงาน และอัตราค่าตอบแทนในภาคบริการและอุตสาหกรรมก็มิได้
ต่างกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องให้ความสาคัญในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร รวมถึงการจูงใจหรือ
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ มองแรงงานว่าเป็นทรัพยากร หรือทุนมนุษย์ เพื่อให้กิจการมีความสามารถใน
การแข่งขันสอดคล้องกับงานของ โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ และบรรพต วิรุณราช (2563) ศึกษาปัจจัย
แห่งความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางธุรกิจแปรรูปการเกษตรไทยในยุคไทยแลนด์
4.0 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบการในกลุ่มธุรกิจแปรรูปเกษตรที่ผ่านช่วงวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดาเนิน
ธุรกิจมากกว่า 10 ปี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ธุรกิจแปรรูปเกษตร มี 6 ด้าน ด้านที่จัดอันดับแรกคือ ด้านส่วนบุคคลและทุนมนุษย์ ประกอบไปด้วย
การลงทุนด้านทุนมนุษย์ ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว ประสบการณ์จากการทางาน การเรียนรู้จาก
ผู้รู้ ทุนมนุษย์ด้านความสัมพันธ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักร เช่น โปรแกรมการ
วางแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและราคาไม่สูง ก็จะช่วยในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องจักร สอดคล้องกับงานของ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และรุ่ง นภา
โอภาสปัญญาสาร (2562) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจ
ไทย พบว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2559 มีอัตราการเติบโตผลิตภาพเฉลี่ยร้อยละ
1.5 ต่อปี การเติบโตผลิตภาพถูกขับเคลื่อนด้ว ยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่า ง
ก้าวหน้า เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี แต่ถูกฉุดรั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่มีการ
เติบโตอย่างถดถอยเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ต่อปี สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาเกิดปัญหาการไล่ให้ทันขึ้น
หรือกล่าวได้ว่ามีการใช้ทรัพยากรการผลิต เช่น แรงงานและทุน อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
นโยบายการแทรกแซงของภาครัฐส่งผลให้การผลิตในสาขาเกษตรกรรมเกิดความไม่มีประสิทธิภาพ
ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะปรากฏการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ผ่านมาแต่การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ต่า ดังนั้นเพื่อให้
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอให้ลดปัญหาการไล่ให้ทันที่
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เกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มทักษะแรงงานในสาขาต่าง ๆ ลดการใช้พื้นที่เกินความจาเป็น รวมถึงไม่ใช้นโยบาย
การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เนื่องจากการ พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตจาเป็นต้องก้าวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในฐานะผู้รับเทคโนโลยีมาใช้จาเป็นต้องเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ให้แก่แรงงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไล่ให้ทันเทคโนโลยีขึ้น
ด้านต้นทุนของวัตถุดิบ หรือคุณภาพของวุตถุดิบ ผู้วิจัยเห็นว่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น
ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสาปะหลัง นั้นควบคุมคุณภาพและต้นทุนค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการที่ควบคุมยาก เช่น ภัย แล้ง น ้าท่ว ม โรคระบาดในพืช รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการ SME อาจใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอานาจต่อรองเพื่อให้ได้
ราคาที่ถูกสอดคล้องกับงานของ ดลพร เชื่อมกลาง และ ปณัทพร เรื่องเชิงชุม (2560) ศึกษาแนวทาง
การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ ได้ทาการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กลุ่มอาหารแปรรูปจาก
ข้าวพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ ผลการวิจัยพบว่าการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันประเมินโดยผ่าน
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่มีความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ส่วนองค์ประกอบตัวชี้วั ดการประเมิน
ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า และนวัตกรรม โดยกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ควรเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพั ฒนานวัตกรรม ส่วน
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท ควรใช้
เครื่องจักรในการผลิตให้เต็มก าลังเพื่อให้ใช้แรงงานคนได้อย่างคุ้มค่าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และ
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อให้ของเสียลดลง แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ
SME ที่มีมูลค่าเครื่องจักรต่ากว่า 100,000 บาท ควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เพื่อซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง รวมทั้งควรมีการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็น
องค์ความรู้ในการดาเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสหากต้องการขยายธุรกิจ
สุ ด ท้ า ยเรื ่ อ งการลดต้ น ทุ น การผลิ ต และการควบคุ ม คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า เป็ น ปั จ จั ย ที่
ผู้ประกอบการเองก็สามารถควบคุมเองได้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ
เช่น โปรแกรมการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรื อการนาโปรแกรมการ
ควบคุมคุณภาพสินค้า มาช่วยในการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น SPC, SixSigma ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการควรหาวิธีการเพิ่มประสิทิภาพกระบวนการผลิต หรือการใช้เครื่องจักร
ให้ผลิตเต็มกาลัง รวมถึงการนานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการประกอบกิจการดังงานของ ดลพร เชื่อมกลาง
และ ปณัทพร เรื่องเชิงชุม (2560) กล่าวไว้ข้างต้น
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4) ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ยังมีข้อกฎหมายบาง
มาตราที่จะต้องประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาในส่วนของรายละเอียดในทางปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่ได้ประกาศออกมาบังคับใช้ อาทิเช่น มาตรา 5 การกาหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”และมาตรา 9
เรื่องการให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง นั่นยังไม่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการ
กาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของบุคคลผู้ตรวจสอบไว้อย่างค่อนข้างยาก สอดคล้องกับงานของ อานาจ
วงศ์บัณฑิต และคณะสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) โครงการ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทที่ 3 ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการ
ประกอบกิจการโรงงานหรือการจัดทารายงานโดยเอกชน ข้อ 3 บางส่วนกล่าวว่าหากพิจารณาอย่าง
ละเอียดแล้วก็จะพบว่าตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ได้เปิดช่องให้สามารถทาได้
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่ได้มีการออกระเบียบโดยตรงเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 9 พบแต่เพียงว่ามีการให้เอกชนตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักรในบางเรื่องเท่านั้น
เช่น กฎกระทรวงกาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้า หม้อต้มที่ใ ช้ของเหลวเป็นสื่อนา
ความร้อน และภาชนะรับความดันในโรงงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549…ทั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อสังเกต
ที่ว่าคุณสมบัติในข้อ ที่ (9) และ (10) ในข้อ 5 นั้น เป็นคุณสมบัติที่ก าหนดบุคคลที่เข้าคุณสมบัติ
ดังกล่าวค่อนข้างยากลาบาก เพราะมีเงื่อนไขคุณสมบัติที่กาหนดไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะข้อ (10) มี
การก าหนดเงื่อนไขของ ระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวต้องเคยประกอบวิช าชีพ ในภาครัฐ หรือใน
ภาคเอกชนถึงสิบห้าปี ทาให้บุคคลที่จะเข้าเงื่อนไขดังกล่าว มีจานวนน้อยมากอาจท า ให้บุคคลที่
สามารถจะมาขึ้นทะเบียนนั้นแทบจะไม่มี ทั้งนี้ ยังไม่ร วมถึงกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะต้องสอบผ่าน
เกณฑ์ตามข้อ 6 ด้วย ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะได้บุคคลผ่านการการเป็นผู้ตรวจสอบ พิจารณา
เอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทารายงานรับรอง ยิ่งมีความเป็นไปได้น้อยลงไปอีกอัน ทาให้ กระทบ
ต่อคุณสมบัติของเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทารายงานรับรอง แทน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 2 ข้อ 10 (4) 18 ไปด้วย
อนึ่ง ประเด็นของการให้ภาคเอกชนทาการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก็จะไม่ทาให้เอกชนเหล่านั้นกลายไปเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 35 ไปได้ การดาเนินการตามมาตรา 35 จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ประกอบกิจการโรงงานก่อน ซึ่งเป็นไปตาม หมวด 4 ข้อ 15
โดยในแบบสอบถามเป็นการถามความเห็นในข้อกฎหมายแม่บทที่เป็นพระราชบัญญัติ โดย
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีค วามเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการกาหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”
ตามมาตรา 5 โดยเห็นว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
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เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรา 9 การให้ผู้ประกอบการรับรองตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงานนั้นส่วนใหญ่
เห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา 10 ผู้วิจัยเห็นว่าโดยทางปฏิบัติแล้วมาตรา 5 และ 9 ผู้ประกอบการต้องดาเนินการจ้าง
ผู้ตรวจสอบเอกชน และนาผลการตรวจด้านต่าง ๆ มารายงานต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ถือว่า
เป็นการรับรองตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงาน และผู้ประกอบการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ตรวจสอบเอกชน ตามระเบียบข้อกฎหมาย โดยปกติผู้ประกอบการก็ดาเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
เช่น การตรวจความปลอดภัยของหม้อไอน้า ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจระบบเครื่องทาความเย็น
แล้วส่งผลการตรวจให้หน่วยงาน แต่ครั้งนี้เป็นการกาหนดผู้ตรวจสอบเอกชน ที่ทาหน้าที่แทนพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที ่ ข องส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เฉพาะการตรวจภายในโรงงานเท่ า นั ้ น เป็ น ที่
ผู ้ ป ระกอบการเป็ น กั ง วลคื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการตรวจสอบ โดยปั จ จุ บ ั น ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ระกาศก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบเอกชน และค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมาย

สรุปผล
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
พอสรุปได้ว่าผู้ประกอบกิจการโรงงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการตั้งโรงงานอยู่ในเขต
อาเภอเมืองพิษณุโลก กิจการโรงงานส่วนใหญ่เป็นประเภทลานตากพืชไร่ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด
มันส าปะหลัง กาลังเครื่องจักรที่ใช้อยู่ระหว่าง 201-500 แรงม้า คนงานไม่เกิน 10 คน พื้นที่อาคาร
โรงงานอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 ตารางเมตร ระยะเวลาประกอบกิจการอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และ
เงินลงทุน 10-50 ล้านบาท
2) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
พอสรุปได้ว่าผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จากกลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านนโยบาย
การเมืองหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเรื่องกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
สารพิษ หรือกากอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ด้าน
ลักษณะประชากร วัฒ นธรรม สังคม ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการใช้ช ีว ิตของคนในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ
3) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19
พอสรุปได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 พบว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เกือบทุกรายได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิท -19 จากภาครัฐ
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ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง ปริมาณการผลิตลดลง และผู้ปะกอบการได้รับผลกระทบโดยตรง
ทางด้านการเงิน จากการที่ยังคงต้องจ่ายค่าจ้าง,เงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาด
โควิท-19 รวมถึงยังคงต้องชาระเงินกู้ที่ได้ทาการกู้ยืมมาจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ อีกด้วย
4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน
พอสรุปได้ว่าปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน ช่วงรอบปีที่ผ่านมา (ส.ค.62-ส.ค.63) จาก
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นประเด็นที่มีผลต่อการประกอบกิจการโรงงานดังนี้ ปัจจัย
ด้านแรงงานประเด็นที่สาคัญของผู้ประกอบกิจการโรงงานคือความขยัน อดทนของแรงาน ปัจจัยด้าน
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการประเด็นที่สาคัญคือการใช้งานง่ายและใช้ผู้ควบคุมน้อย
ปัจจัยด้านวัตถุดิบโดยผู้ประกอบการให้ความสาคัญเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่สู ง และปัจจัยด้านวิธีการ
ทางานหรือกระบวนการทางานให้ความสาคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต
5) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562
พอสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562 จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีทั้งในส่วนที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการกาหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”ตามมาตรา 5 โดยเห็นว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนมาตรา 9 เรื่องการให้
ผู้ประกอบการรับรองตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงานนั้นส่วนใหญ่เห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
และเห็น ว่าจะได้ร ับ ประโยชน์จ ากการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 10 ทั้งเรื่องการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและลดภาระขั้นตอนการด าเนินการ และไม่ต้องกังวลเรื่องการต่ออายุ
ใบอนุญาตอีกต่อไป

ข้อแนะนา
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ภาครัฐควรกาหนดนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้
ประกอบกิจการโรงงาน SME โดยให้ผู้ประกอบการมีความสามารถที่จะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานได้ด้วยตนเอง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยขอ
เสนอแนะแนวทางดังนี้ 1) ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อให้
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประกอบกิจการ
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สาระสาคัญคือ กาหนดหน่วยงานและโครงสร้างองค์การที่ดาเนินการเฉพาะ โดยกาหนดให้หน่วยงาน
ที่ให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงการมีกองทุนกู้ยืม โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมผู้ประกอบการอย่าแท้จริง 2) การกาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความชัดเจน ในการนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการกากับดูแลโรงงาน เช่น
Online monitoring ด้านสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย อากาศเสีย กากอุตสาหกรรม) หรือด้านความปลอดภัย
3) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการโรงงานและเทคโนโลยี รวมถึงกฎหมาย
โรงงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และ 4). การจัดสรรงบประมาณ ตามที่ข้างต้นอย่าง
เพียงพอ
2) ข้อเสนอแนะสาหรับทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรือต่อยอดการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้
(1) ควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ประเด็นผลกระทบจากการกาหนดให้มี” ผู้ตรวจสอบเอกชน” ตามมาตรา 5 และมาตรา 9
เรื่องการให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง ภายหลังจากมีการออกระเบียบแนวทางปฏิบัติแล้ว
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี ่ ย วกั บ ผลกระทบที ่ เ กิ ด จากการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในส่วนของมาตรา 5 และ 9 ดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบ
ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
จุฑามาศ ต่อพันธ์*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจ ิตร มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร และ 2) เพื่อศึกษา
ระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
ผู ้ ว ิ จ ัย ใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมู ลจากข้ าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส านักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร จ านวน 38 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราส่วนร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้
t – test การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ One way ANOVA
และใช้สถิติ Pearson Correlation การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ตาแหน่ง มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร อย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ 0.05
ส่วนสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อ
ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจ ิตร
โดยความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้ านความผูกพันกับหน่วยงาน อยู่ในระดับดีที่สุด ปัจจัยด้านบุคคล
และด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับดีมาก และมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
และด้ านความก้ าวหน้ า อยู ่ ในระดั บปานกลาง มี ระดั บประสิ ทธิ ภาพในการท างานด้ านความขยั น
หมั ่ น เพี ย ร ความรั บ ผิ ด ชอบและความเอาใจใส่ ใ นงาน และความซื ่ อ สั ต ย์ แ ละภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก ร
อยู่ในระดับสูง

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ปัจจัยในด้านการปฏิบัติงานด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการท างาน
เป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการทางานของบุคลากรของสานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ปัจ จัย ในการปฏิบ ัติงาน ด้ า นสภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรของส านักงานส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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บทนา
ปัจจุบันหน่วยงานราชการเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล มีเป้าหมายที่สาคัญ
ที่สุด คือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อการบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดความคุ้มค่า
ข้าราชการ คือ บุคลากรหลักของหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย
ของแต่ละหน่วยงานราชการ ข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติหน้าที่ก็ส่งผล
โดยตรงต่อประชาชน รัฐบาลจะประสบความส าเร็จในการน าพาประเทศไปสู่ความเจริญก้ าวหน้ า
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและประชาชน
จะให้การสนับสนุนรัฐบาลนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานราชการ ดังนั้น จึงถือได้ว่า ข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่เข้าไปติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับประชาชนและมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ
การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สาคัญส าหรับทุกหน่วยงาน ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการนั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างสรรค์งาน
ให้ประสบความส าเร็จ เจริญก้าวหน้า ในการทางานและการบริ หารนั้น ส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ทางาน คือ ความพึงพอใจในการทางาน และความสามารถทางานให้บรรลุเป้าหมาย และส่งผลต่อ
ความต้องการในการทางาน ทั้งนี้ เป็นเพราะปัจจัยที่สาคัญจะสามารถกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากร
ทางานด้วยความสมัครใจและกระตือรือร้น ทาให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรจึ ง ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ส ุด ที ่ จะท าให้ ห น่ ว ยงานบรรลุ เ ป้า หมาย
ที่กาหนดไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ เพื่อให้เกิดความพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีห น้าที่ความรับผิดชอบเป็นราชการส่วนภูมิภาค มีภ ารกิจในการ
ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ และอ านวยการ ประสาน
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ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานอันเป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ ด้านการกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จะเห็นได้ว่าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะมีการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริม สนับ สนุน ให้ค าปรึกษา แนะน าและติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้ม แข็งและมีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ โดยจะประสานความร่ว มมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื ้น ที่
ซึ่งบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามพระราชบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยอานาจ
หน้ า ที ่ ส ่ ว นใหญ่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น จะเกี ่ ย วกั บ การจั ด บริ ก าร บริ ก ารสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองคนในท้องถิ่น
ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจาวัน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม การอานวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้คนในท้องถิ่นโดยตรง
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มงานต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และท้องถิ่นอาเภอ
ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอภายในเขตพื้นที่จังหวัดพิ จิตร จานวน
12 อ าเภอ รวมบุ ค ลากรทั ้ ง หมดจ านวน 38 คน ซึ ่ ง ปั จ จุ บ ั น ยัง ขาดอั ต ราก าลัง ของข้ า ราชการ
อี ก เป็ น จ านวนมาก ซึ ่ ง เป็ น ผลมาจากการย้ า ย โอน หรื อ ลาออก การขาดอั ต ราก าลั ง ส่ ง ผลต่อ
การทางานของบุคลากร ด้วยปริมาณงานที่มีมาก แต่จานวนบุคลากรมีน้อย ทาให้ปริมาณงานล้นมือ
มี ง านในหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบเกิ น หน้ า ที ่ ข องตน ซึ ่ ง มี ผ ลท าให้ บ ุ ค ลากรเกิ ด ความเครี ย ด กดดั น
และความเบื ่ อ หน่ า ยในการท างาน ที ่ จ าเป็ น จะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที ่ ก าหนด
ประสิทธิภาพการทางานบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร จึงเป็นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากการที่องค์การจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส่วนหนึ่ง
ต้องมากจากบุคลากร มีความพึงใจในการปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจ และมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เพื่อนาข้อมูลไปเป็นปรับใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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คาถามการวิจัย
1) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
2) ระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 การทางานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม
(3) ประสิ ท ธิ ภ าพในมิ ต ิ ข องผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ได้ แ ก่ การท างานที ่ ค ุ ณ ภาพเกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิ ตสานึกที่ดีต่อการทางานและบริการ เป็นที่
พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการ
บริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั้นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
วัตถุประสงค์และบุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรงและความเร็ว ของการบริ ห าร
ให้มากขึ้น
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2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
พรนพ พุกกะพันธ์ (2544) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่มีอิทธิพล
ต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลเป็นอันมากมีส่วนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเป็นอย่างยิ่ง การจัด
สภาพการปฏิบัติงานที่ดีถูกหลักอนามัย เช่น สถานที่สะอาดเรียบร้อย เป็นต้น จะทาให้พนักงานบังเกิด
ความสบายใจ ไม่ ร ู ้ ส ึ ก ร าคาญหรือ อารมณ์ ข ุ ่น มัว ขวั ญ ก าลั ง ใจก็จ ะดี ถ้ า สภาพการปฏิ บั ติงาน
ไร้ระเบียบ ขาดสิ่งจูงใจ ขาดความสะอาดสวยงาม พนักงานจะขาดความตั้งใจในการปฏิบัติง าน
และเป็นการทาลายขวัญและกาลังใจให้หมดสิ้นไปด้วย
3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อหน่วยงาน
วิเชียร วิทยอุดม (2547) ได้ให้คาจากัดความ ความผูกพันต่อองค์กรว่า สถานะซึ่งพนักงาน
ต้องการที่จะเห็นองค์กรบรรลุเป้าหมายในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกขององค์กร พนักงานจะเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร ถึงขนาดมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์กร
ตราบเท่าที่องค์กรยังสร้างความพอใจให้กับพนักงานอยู่
อิ ท ธิ น ั น ท์ สั น ทั ด (2552) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รเป็ น ทั ศ นคติ
ซึ่งแสดงความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร เป็นความสัมพันธ์ที่บุคลากรรับรู้ถึงความเกื้อกูล
สนับสนุนขององค์กรกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุ่มเททางาน
เพื่อองค์กร
4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม
พนิดา รัตนไพโรจน์ (2542:27) กล่าวว่า การทางานเป็นทีมมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อหน่วยงาน
หรือองค์กรต่าง ๆ เพราะลักษณะการท างานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ นั้น เป็นลักษณะการ
ทางานรวมกันเป็นทีม มิใช่การทางานโดยตนเอง โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบการบริหารงานภายใน
หน่วยงานมีสภาพยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ในสภาพเช่นนั้นการปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียวย่อมไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ปรากฏผลดีเท่าที่ควร งานส่วนใหญ่จาเป็นต้อง
อาศัยสติปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝ่าย และหลาย ๆ ระดับ มาช่วยกันทา
จึงจาเป็นต้องมีการร่วมมือกัน “การทางานเป็นทีม” การทางานเป็นทีมเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้รับ
ความสนใจนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากงานส่วนใหญ่
ในองค์การไม่สามารถสาเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีสัมพันธภาพที่ดี
ของผู้ปฏิบัติงานในทีม
5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทางาน
ปานทิพย์ บุรยะสุต (2540) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าว่า ความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี ในที่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปกระสบความสาเร็จในการทางาน ทาให้เกิด
ความก้าหน้าในการเลื่อนขึ้น เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน อานาจหน้าที่และสถานภาพในการ
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ทางาน การยกระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น บุคลากรทุกคนในแต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการให้การ
ปฏิบัติงานของตน นาความสู่ความสาเร็จมาสู่วิชาชีพและงานที่มีคุณภาพ ที่สาคัญคือ คือต่างมีความ
ต้องการสิ่งตอบแทนจากผลสาเร็จของงาน เช่น ความภาคภูมิใจต่อความสาเร็จของงาน ความพึงพอใจ
การได้รับความก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาชีพและต่อตนเอง ซึ่งอยู่ในรูปของการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
เลื่อนเงินเดือน ดังนั้น การปฏิบัติงานที่ให้ผลสาเร็จทั้งด้านวิชาชีพและต่อตนเอง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น
โอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับแต่ละบุคลากรแต่ละคนในที่สุด

ระเบียบวิธีวิจัย
1) กรอบแนวคิด
(ตัวแปรต้น)

(ตัวแปรตาม)

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่ง
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยในการทางานด้านต่างๆ
1. ปัจจัยด้านบุคคล
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อหน่วยงาน
4. ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม
5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน

ระดับประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร จานวน 38 คน
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3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ลักษณะคาถามปลายปิด
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล มีลักษณะคาถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นคาถามในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยด้านความผูกพันกับ
หน่วยงาน ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพในการทางาน โดยแบ่งคาถาม
เป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความรับผิดชอบและความเอาใจใส่งาน และด้าน
ความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สาหรับการวิจัย เพื่อประมวลผลข้อมูลและจัดทาการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ออกมา ดังนี้
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อ ทดสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ ได้แก่ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ t – test การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า
2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ One way ANOVA และใช้สถิติ Pearson Correlation การหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปร 2 ตั ว ที ่ อ ยู ่ ใ นมาตรการวัด ระดั บ Interval หรื อ Ratio Scale ค่ า ที ่ ไ ด้ เรี ย กว่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และกาหนดนัยสาคัญเท่ากับ 0.05
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
รายละเอียดตามนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่ง
6. รายได้ (ต่อเดือน)
7. ระยะในการปฏิบัติงาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้
Sig
สมมติฐานหลัก
T-Test
0.042
ยอมรับ
One Way Anova/LSD
0.011
ยอมรับ
One Way Anova/LSD
0.993
ปฏิเสธ
One Way Anova/LSD
0.688
ปฏิเสธ
One Way Anova/LSD
0.006
ยอมรับ
One Way Anova/LSD
0.469
ปฏิเสธ
One Way Anova/LSD
0.059
ปฏิเสธ

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที ่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จ ั ย ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ ระดั บ
ประสิทธิภาพการท างานท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ (Sig. 0.042) อายุ (Sig. 0.011) ตาแหน่ง (Sig. 0.006) มีค่า Sig น้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก และสรุปได้ว่า เพศ อายุ และตาแหน่ง มีผลต่อระดับประสิทธิภาพ
การทางานทางานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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 มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการทางานทางานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัดพิจิตรทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ
1 ด้านบุคคล
2 ด้านสภาพแวดล้อม
3 ด้านความผูกพันกับ
หน่วยงาน
4 ด้านการทางานเป็นทีม
5 ด้านก้าวหน้าในการทางาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้
Sig
สมมติฐานหลัก
Pearson Correlation
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
0.014
ยอมรับ
Pearson Correlation
0.433
ปฏิเสธ
Pearson Correlation
Pearson Correlation

0.000
0.027

ยอมรับ
ยอมรับ

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการท างานท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล (Sig. 0.000) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Sig. 0.014) ปัจจัยด้าน
การทางานเป็นทีม (Sig. 0.000) และปัจจัยด้านก้าวหน้าในการทางาน (Sig. 0.027) มีค่า Sig น้อยกว่า
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก และสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการทางาน
เป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการทางานของบุคลากรของสานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนปัจจัยด้านความผูกพัน กับหน่วยงาน (Sig. 0.433) ในการท างานของบุคลากรของส านั กงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
ผู้วิจัยขอนาเสนอการสรุปผลการศึกษาข้อมูล ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
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ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสานักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.1 มีสถานภาพโสด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 ตาแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6
ได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
10 ปี ขึ้นไป จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7
2) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆในการทางานมีผลต่อระดับประสิทธิภาพของบุคลากร
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร
ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล อยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัย
ด้านบุคคล คิดเป็น 3.71 โดยพิจารณารายข้อพบว่า มีความรู้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความพึงพอใจ
ต่อสวัสดิการที่ได้รับ มีความคิดเห็นในเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน และมีความคิดริเริ่ ม
ใหม่ๆ ในการทางาน ในระดับดีมาก
ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย
รวมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน คิดเป็น 3.31 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการระบุ
ขอบเขตหน้าที่ในการทางานไว้ชัดเจน มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการทางาน หน่วยงานมีอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการทางาน ในระดับดีมาก และจานวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงาน
มีความเหมาะสม ในระดับไม่ดี
ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันกับหน่วยงาน อยู่ในระดับดีที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยรวม
ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน คิดเป็น 4.44 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความภูมิใจที่ได้
ท างานที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีความพร้อมจะปกป้องชื่อเสี ย ง
หน่วยงาน มีความพร้อมจะทุ่มเทการทางานให้หน่วยงานเจริญ ก้าวหน้า ในระดับดีที่สุด และมีความ
ตั้งใจที่จะทางานในหน่วยงานจนกว่าจะเกษียณอายุ ในระดับดีมาก
ปัจ จัย ในการปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัย
ด้านการท างานเป็นทีม คิดเป็น 3.84 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรในหน่วยงานเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการแก้ไข
ข้อขัดแย้ง และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก
ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยรวม
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน คิดเป็น 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความช านาญ และรู้ส ึกมีก าลังใจในการท างานให้ก้า วหน้ า
อยู่ในระดับดีมาก หน่วยงานให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่ส ูงขึ้น และมีความพึงพอใจ
ในความก้าวหน้าของตาแหน่งการงาน อยู่ในระดับปานกลาง

30
3) การวิเคราะห์ร ะดับประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มี ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 ระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบ ัติงานด้านความรับ ผิดชอบและเอาใจใส่ในงานอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06
และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน อยู่ในระดับสูง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32
4) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ การทดสอบสมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น
และตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ตาแหน่ง มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ อายุ ตาแหน่ง
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จั งหวัดพิจ ิตร อย่างมี ร ะดับนัยส าคั ญทางสถิติ ที่ 0.05 ส่ว นสถานภาพ ระดับการศึ ก ษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปว่า สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นต่ า งๆ ที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ระดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร พบว่า
ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการทางานเป็นทีม และด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรของส านักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
มีค่า Sig. (2- tailed) น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคลด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ด้านการทางานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการทางานของบุคลากรของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์ ต่อระดับประสิทธิภ าพในการท างาน
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงานของบุคลากรของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีค่า Sig. (2- tailed) มากว่า 0.05 สรุปว่า ปัจจัยในการ
ปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
ซึ ่ ง จากผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งกั บทฤษฎีค วามต้อ งการของมาสโลว์ (Maslow)
(Abraham Maslow อ้างถึงใน สุชาติ สุขอยู่, 2547) ได้กาหนดทฤษฎีแรงจูงใจที่มองความต้องการ
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ของมนุษย์เป็น ล าดับ ขั้ น จากระดับต ่าสุ ด ไปยังสูงสุ ด ประกอบด้ว ยความต้ อ งการของร่า งกาย
ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) ความต้องการด้านปลอดภัย (Safety Need)
ความต้องการทางสังคม (Social Need) ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสียง เกียรติยศ (Esteem
Need) และความต้องการสูงสุด ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต (Self-Actualization
Need) เป็นต้น สอดคล้องกับที่คูเปอร์ (cooper, 1958) กล่าวว่า ความพึงพอใจใจการปฏิ บัติงาน
หมายถึง การทางานที่สนใจมีอุปกรณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งสถานที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ได้รับความ
สะดวกสบาย ได้ทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดีที่พอใจ และที่เดสซี (Deci, 1972)
ได้เสนอแนะว่า เมื่อบุคคลมีความต้องการก็จะตั้งเป้าหมายที่เชื่อว่าจะทาให้เกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการ ดังนั้น คนที่แสดงพฤติกรรมเพราะต้องการให้เป้าหมายมีความสาเร็จ เป้าหมายทั้ง ในระยะ
สั้น และระยะยาวล้วนมีผลต่อพฤติกรรมปัจจุบัน กล่าวคือ บุคคลจะตั้งเป้าหมายในระยะสั้นเป้า
นาไปสู่เป้าหมายในระยะยาว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553)
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเทศบาลนครยะลา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์กร 2) ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน
และ3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ ความมีอิสระในการท างาน ความก้าวหน้าและความสาเร็จในการท างาน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา และการได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมั่นคงในการทางาน
ในองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวั ดพิจิตร ควรที่ดาเนินการในเรื่องของบุคลากร
โดยขออัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บุคลากรมีเพียงพอต่อปริมาณงาน เพื่อให้บุคลากร
สามารถทางานได้อย่างมีความสุข ไม่เคร่งเครียด ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ
ควรสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานให้สูงขึ้น รวมถึงความพอใจในความก้าวหน้าของตาแหน่งงาน ควรมีเส้นทางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือต าแหน่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถวางแผน
ความก้าวหน้าในการทางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีกาลังในการทางานให้ก้าวหน้า

32
ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น หรือหาวิธีการวิจัยในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยแบบสารวจเพื่อให้ได้
ข้อมูล ที่ห ลากหลาย รวมถึงวิธีก ารเก็บข้อมูลในโอกาสต่อไปต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะ
สัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง
และครอบคลุมมากที่สุด
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แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผ่านทางการยกระดับ
วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง
(ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชญาณิศา เล็กเมือง*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมการท างาน และ
คุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชากร คือ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 83 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์การ ของเจ้าพนักงานปกครอง
(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จ ังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นระดับมากที่ส ุด ส่ว นระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทางาน และคุณภาพชีวิต คิดเป็นระดับ มาก และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คิดเป็นระดับ มาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการทางาน มีความสัมพันธ์ใน
ระดับมากกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
องค์การ พฤติกรรมการทางาน และคุณภาพชีวิตการทางาน เช่น โอกาสความก้าวหน้า การบริหารเวลา
ระหว่างการทางานและชีวิตส่วนตัว เป็นต้น
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม คุณภาพชีวิต ปลัดอาเภอ
จังหวัดพิษณุโลก
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างต้องการให้องค์การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลจากที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจของโลกมีพลวัตสูง ท าให้ทุกองค์การต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน ทั้งนี้
หน่วยงานต่างๆ ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางานเพื่อให้การทางาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ทันสถานการณ์ของโลกเปลี่ย นแปลง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้บุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรสาคัญสามารถสร้าง
ความได้เปรียบแก่องค์การ
ในขณะเดียวกันมีความจาเป็นต้องเชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์การด้วยค่านิยมขององค์การ
(Corporate Values) ซึ ่ ง ค่ า นิ ย มนี ้ แ สดงออกมาในรู ป ของวั ฒ นธรรมองค์ ก าร (Organizational
Culture หรือ Corporate Culture) ซึ่งเป็นความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงาน
มีและปฏิบัติร่วมกันในรูปคาพูด ความคิด การเรียนรู้ การกระทาหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ
สามารถทาให้องค์การประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวได้หรือกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ
ทาให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการทางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีการศึกษาในทศวรรษที่ 90
Dension (1990: 2) พบว่า วัฒ นธรรมองค์ก ารมี ความสัม พันธ์ ก ับ ประสิ ทธิ ผ ล (Effectiveness)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน เช่น งานวิจัยของ
Kotter & Heskett (1992) ที่พบว่า วัฒ นธรรมองค์การมีผ ลกระทบอย่างมีนั ยส าคัญต่อผลการ
ดาเนินงานทางด้านการเงิน (Economic Performance) ในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะทาให้องค์การจะประสบความสาเร็จ
ได้ ผู้บริหารองค์การจะต้องคานึงถึงความสาคัญของบุคลากร กล่าวคือ ต้องดูแลเอาใจใส่ กระบวนการ
ทางานและสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การสร้างชีวิต การท างานของ
พนักงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน หรือที่กล่าวกันว่าคือคุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งทั้งหมดนี้
คือวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมการทางานของคนในองค์การ และ คุณภาพชีวิตในการทางาน จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
โดยที่ทราบกันดีว่า ประสิทธิภาพการทางาน มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นกุญแจสาคัญของ
การพัฒนาองค์การ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้าง
ความส าเร็จในการทางาน รวมถึงสะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วย
ต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป (พิทยา บวรวัฒนา, 2552, น. 181) โดยที่ประสิทธิภาพการทางานเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะการมีประสิทธิภาพการทางานนั้น ย่อมหมายถึง ศักยภาพของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพสามารถทางานให้เกิดผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้ งในเชิง

36
ธุรกิจจะท าให้เพิ่มผลผลิตได้อย่างดี และในภาคราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)
ทั้งนี้ประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์จาเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่ งในส่วนภูมิภาค จะมีจังหวัดเป็นหน่วยราชการ
ที่ป กครองส่ว นภูม ิภ าคที่ ใหญ่ที ่สุ ด ประกอบด้ว ยอ าเภอหลายอ าเภอหลายอ าเภอ ซึ่งอ าเภอมี
นายอ าเภอเป็ น ผู ้ ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ส ่ ว นราชการต่ า ง ๆ
ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวงกรมนั้น ๆ
และปลัดอาเภอ เป็นผู้ช่ วยนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)
มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงงานของนายอาเภอตามที่นายอาเภอมอบหมาย โดยมีงานของ
ทุกกระทรวง ในราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งนายอาเภอมักจะแต่งตั้งปลัดอาเภอเป็นผู้รักษาราชการแทน
นายอาเภอเป็นลาดับแรก ซึง่ การปฏิบัติงานของปลัดอาเภอจะต้องรอบคอบและระมัดระวัง ประกอบ
กับมีกฎหมาย และระเบียบราชการผูกมัดการทางานอีกมากมายที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดความผิดพลาด
ซึ่งจะต้องรับโทษทั้งทางวินัย อาญา และทางแพ่ง แต่ถึงกระนั้นยังต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพด้วย
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึ กษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อ ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโ ลก
ตลอดจนได้ แ นวทางการพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริ ก ารประชาชน สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้ รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ และ
พร้อมจะขับ เคลื่อนการด าเนิน งานอย่ างต่ อเนื ่อ ง เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคงของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง
(ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากวัฒนธรรมองค์การ
พฤติกรรมการท างาน และคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จัง หวัด
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
ว่ า พนั ก งานคื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ม ี ค ่ า สุ ด ขององค์ ก าร การท างานร่ ว มกั น เพื ่ อ สิ่ ง ที ่ ถ ู ก ต้ อ งแก่ ล ู ก ค้ า
เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรทางธุรกิจยินดีในความสาเร็จของเพื่อนร่วมงาน และให้ความสาคัญกับ
การสร้างและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ท ี่ ยาวนานกั บ คู ่ ค้ า ด้านความน่า เชื ่ อ ถื อ หมายถึงการเคารพ
ซึ่งกันและกัน การร่วมกันทางานเพือ่ ความสาเร็จ การมีจรรยาบรรณ การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และรับผิดชอบต่อการกระทา ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Constructive) หมายถึง การแสวงหาแนวคิด
ใหม่ ๆ เพื่อนาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ภายในทีมงานเพื่ อสร้า งความเข้มแข็งในการท างานร่ว มกัน และด้านความกล้าตัดสินใจ
(Courageous) หมายถึง ความปรารถนาที่ จะเป็นผู้น าในตลาด การตัดสินใจและลงมือท าจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ ตระหนักว่าเมื่อมีโอกาส เมื่อนั้นมีความรับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบต้อง
มาพร้อมกับความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานนั้น
(2) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางาน
Organ (1991) ระบุว่า พฤติกรรมการท างาน คือ พฤติกรรมที่บุคลากรเต็มใจปฏิบัติ
เพื่อองค์การโดยไม่ใช่หน้าที่ที่องค์การกาหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามแนวคิดของ ประกอบด้วยพฤติกรรม
5 ด้าน ดังนี้ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
เช่น การให้คาแนะนาเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการขององค์การ พฤติกรรมการเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง ความเห็นใจหรือค านึงถึงสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
องค์การเดียวกันต้องอาศัย พึ่งพากัน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง
การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ทาให้เกิดความคับข้องใจ อุปสรรค ความเครียด พฤติกรรมความ
รับ ผิดชอบและการให้ความร่ว มมือ (Civic virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบและมีส ่ว นร่ว มกับ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในองค์ ก าร เช่ น การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ ก ารในการประชุม ประจ าเดือน
และพฤติกรรมการตระหนักในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การเคารพในกฎระเบียบและ
นโยบายขององค์การ การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ เป็นต้น
(3) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
Walton (1973, pp. 12-16) ศาสตราจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ว าร์ด อธิ บ ายถึ ง
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังนี้ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สภาพแวดล้อม
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การทางานที่ดีมีความปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าและการพัฒนา การบูรณาการทางสังคม ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
(4) แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน
สมพิ ศ สุ ข แสน (2556) กล่ า วว่ า การที ่ จ ะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานนั ้ น ต้ อ งมี
องค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ทางานกับโครงสร้างการทางาน สาหรับในเรื่องของคนทางานจะต้อง
มีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการทางานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น คนทางานที่มีประสิทธิภาพ
ควรมี ล ั ก ษณะดั ง นี ้ ความฉั บ ไว หมายถึ ง การใช้ เ วลาได้ อ ย่ า งดี ท ี ่ ส ุ ด รวดเร็ ว ไม่ ท างานล่ าช้า
ความถูกต้องแม่นยา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นยาในกฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข
หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้
ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้
หรือรู้ร อบด้าน จากการได้เห็น ได้ส ัมผัส ได้ล งมือปฏิบัติบ่อย ๆ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง
การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์ การในทัศนะของ
พนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒ นา อ าเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
วัฒ นธรรมองค์ การในทัศนะของพนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒ นา โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความกล้าตัดสินใจอยู่ใน
ระดับ มาก ส่ว นด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความคิดสร้ างสรรค์ อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์การกับวัฒนธรรมองค์การโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การกับ
วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ และความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
นิรมล ตันติศิริอนุสรณ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อินโนเฟรช อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการท างานให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนที ่ เ หมาะสม
สภาพแวดล้อมในการทางาน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชี พ
อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและพนักงาน ที่เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานต่างกัน
มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน สาหรับผู้บริหาร
และพนักงาน ที่อายุและต าแหน่งต่างกัน มีระดับปั จจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานให้มี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ แตกต่ า งกั น ในภาพรวม ด้ า นค่ า ตอบแทนที ่ เ หมาะสม และโอกาสก้ า วหน้ า และ
ความมั่นคงในอาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มัทณี บุญประเสริฐ (2558, บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาวัฒ นธรรมขององค์ก าร พฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ที่มีปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต ที่ส่งผลต่อ ระดับความสาเร็จในการทางานสาหรับ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดอยู่ในหัวข้อลักษณะความเป็นปัจเจก
บุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านพฤติกรรมการทางานมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดอยู่ใน
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านระดับคุณภาพชีวิตมีระดับ
ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด อยู่ที่ด้านความพึงพอใจในตัวเองโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.54 ด้านระดับ
ความสาเร็จในการทางานมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด อยู่ที่การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
รุจิรา เชาว์สุโข (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน
พฤติกรรมการเป็น สมาชิ กที่ด ี ข ององค์ การ และความผูก พัน ต่ อ องค์ การของพนั ก งานในบริ ษั ท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษาพบว่า
ด้านคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยรวม อยู่ในระดับสูง และด้านความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
และเมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมี ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับที่ต่า (r =0.255**) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 พบว่า คุณภาพชีว ิตการท างานมีความสั ม พันธ์ท างบวกกับ ความผู ก พั น
ต่ อ องค์ ก าร และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที ่ ด ี ข ององค์ ก ารกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารโดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ต่า (r = 0.124*) และ (r = 0.243**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 0.01
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3) กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรต้น

-

-

ตัวแปรตาม

วัฒนธรรมองค์การ
ด้านการดูและเอาใจใส่ (Caring)
ด้านความน่าเชื่อถือ (Credible)
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Constructive)
ด้านความกล้าตัดสินใจ (Courageous)
พฤติกรรมการทางาน
พฤติ ก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่น
(Altruism)
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร เ อ ื ้ อ เ ฟ ื ้ อ ต ่ อ ผ ู ้ อื่ น
(Courtesy)
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ค ว า ม อ ด ท น อ ด ก ลั้ น
(Sportsmanship)
พฤติกรรมความรั บ ผิ ดชอบและการให้
ความร่วมมือ (Civic virtue)
พฤติ ก รรมการตระหนั ก ในห น้ าที่
(Conscientiousness)
คุณภาพชีวิตการทางาน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
สภาพแวดล้ อ มการท างานที ่ ด ี ม ี ค วาม
ปลอดภัย
โอกาสกาวหน้าและการพัฒนา
ความสามารถ
การบูรณาการทางสังคม
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

ระดับของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงานปกครอง
(ปลัดอาเภอ)
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรส าหรับการศึกษา คือ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ที่ปฏิ บัติงานในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 89 คน (ที่ทาการปกครองจังหวัดพิษณุโลก, 2563)
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 89 คน
2) เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคาถาม
คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ แบบสอบถาม
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการทางาน แบบสอบถามตอนที่ 4 คุณภาพชีวิต และแบบสอบถามตอนที่ 5 ระดับ
ประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัด อ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บบสอบถาม เพื ่ อ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ เจ้ า พนั ก งานปกครอง
(ปลั ด อ าเภอ) ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก 89 คน โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์
ได้รับแบบสอบถามคืน 83 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.26
3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามส่วนที่ 2 3 4 และ 5 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
นาเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สาคัญตามลาดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 62.65 โดยมี อ ายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว งอายุ 31-40 ปี ร้ อ ยละ 42.17
มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาโท ร้อยละ 54.22 มีอัตราเงินเดือน ต่ากว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท
ร้อยละ 30.12 และมีอายุราชการ มากกว่า 15 ปี มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 38.55
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์การของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดยเรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความส าคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ
ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นระดับ มากที่ส ุด รองลงมา คือ มีการท างานร่ว มกัน
เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.46 คิดเป็น
ระดับ มากที่สุด และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทางาน
ร่วมกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.89 คิดเป็นระดับ มาก
ระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกับ พฤติกรรมการท างานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ)
ในพื้นที่จงั หวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื่อง
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เช่น
การเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมประจาเดือน เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นระดับ มากที่สุด
รองลงมา คือ การเคารพในกฎระเบียบและนโยบายของทางราชการ เช่น การตรงต่อเวลา การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของทางราชการ เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และเรื่องมี
ความเห็นใจหรือค านึงถึงสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน ต้องอาศัย
พึ่งพากัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.96 คิดเป็นระดับ มาก
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.54 คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ การทางานร่วมกันในหน่วยงานเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็น ทางการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นระดับ มากที่ส ุด รองลงมา คือ ได้รับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นสิ่งตอบแทนในการทางาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
3.54 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าและความสามารถที่พนักงานมีสิทธิที่จะ
ได้รับจากองค์การอย่างเท่าเทียมกัน กับ เรื่องการบริหารเวลาระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว
ระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าที่
ที่รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.24 เท่ากัน คิดเป็นระดับ ปานกลาง
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง
(ปลัดอาเภอ) 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 (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
พฤติ กรรมการท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ปานกลางกั บ ระดั บประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับ ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
จากคาถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพ
การทางาน ที่หลากหลาย เช่น ด้านสวัสดิการ โดยการดูแลสวัสดิการให้มากขึ้นกว่ าที่เป็นอยู่ การ
ปรับปรุงงบประมาณ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ เช่น ระบบบังคับบัญชา การฟัง
ความคิ ด เห็ น จากผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ความเป็ น ธรรมในการพิ จ ารณาขั ้ น เงิ น เดื อ น การส่ ง เสริ ม
ความก้ า วหน้ า การพั ฒ นาบุ ค ลากร การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น

บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์การของเจ้าพนั กงาน
ปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดยเรื่อง
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความส าคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ
ประชาชน รองลงมา คือ มีการท างานร่ว มกันเพื่อสิ่งที่ถู กต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
แสดงว่า เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งประโยชน์
ต่อส่วนรวม ทั้งนี้เห็นได้จาก การให้ความสาคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ
ประชาชน และการทางานที่สิ่งที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการสั่ง
สมวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน ในการทางานเพื่อประชาชน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัย
ของสนธยา เกรีย งไกร ณ พัทลุง (2557, บทคัดย่อ ) ที่ได้ศึกษาวัฒ นธรรมองค์การในทัศนะของ
พนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
วัฒนธรรมองค์การในทัศนะของพนักงานบริษัทในตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ
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มาก ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความกล้าตัดสินใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามล าดับ และ มัทณี บุญประเสริฐ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรม
ขององค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตการทางาน ที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พนั ก งานบริ ษ ั ท เอกชนในระดั บ ปฏิ บั ต ิ ก ารที ่ม ี ป ั จจัย ด้ านวั ฒ นธรรมองค์ ก าร ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ระดับ
ความสาเร็จในการทางานสาหรับระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก
2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง
(ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
คุณภาพชีวิตเป็นคุณลักษณะการทางานที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทั้ งในด้านจิตใจ
ของบุคลากรทุกระดับในองค์การ ดังนั้น บุคคลจึงมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี สาหรับตนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งใกล้เคียงกับ มัทณี บุญประเสริฐ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของ
องค์การ พฤติกรรม และคุณ ภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการ ด้านระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีระดับความคิดเห็น
ด้วยมากที่สุด และรุจิรา เชาว์สุโข (2560, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การทางาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานใน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษา
พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
3) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นระดับ
มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความชานาญจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ รองลงมา
คือ สามารถทางานเสร็จตามกาหนดเวลา อาจมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพการทางาน เป็นกุญแจ
สาคัญของการทางานในองค์การ ทั้งนี้ เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และสร้างความสาเร็จในการทางาน ซึ่งองค์การจะดารงอยู่ได้ ต้องเนื่องมาจากประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรในองค์การ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ นิรมล ตันติศิริอนุสรณ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อินโนเฟรช
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพของ บริษัท อินโนเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด พบว่า ภาพรวมและรายได้ ได้แก่
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการทางาน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และโอกาสก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพ อยู่ในระดับมาก
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4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับ ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุมาจาก คุณภาพชีวิต
การท างาน เป็น องค์ป ระกอบส าคัญที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี ย่ อ มส่ ง ผลให้ ม ี ข วั ญ ก าลั ง ใจในการท างาน ดั ง นั ้ น คุ ณ ภาพชี ว ิ ต จึ ง ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน เป็นไปตามที่ Shrovan (1989, p. 1) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทางาน
หมายถึง กระบวนการด าเนิน งานขององค์การที่จะสามารถท าให้ส มาชิกทุกระดับมีการท างาน
แล้วก่อให้เกิดผลผลิต คือ การเพิ่มพูนประสิทธิภ าพในการผลิต ซึ่ง สอดคล้องกับ รุจิรา เชาว์สุโ ข
(2560, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับที่ต่า (r =0.255**) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1) บทสรุป
จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และจากข้อเสนอแนะในคาถามปลายเปิด สามารถสรุปเป็น
แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการทางาน ผ่านทางการยกระดับวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม
และคุณภาพชีว ิต ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือควรมี การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทางานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสนใจในเรื่อง
โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน และในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน ควรมีช่วงเวลาส่วนตัว ที่สามารถคลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควรปรับปรุง
ระบบสวัสดิการให้ให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพชีวิต ควรมีการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม
และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากร ควรจัดให้มีโครงการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการท างาน ควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น ควรมีการปรับปรุงงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการทางานให้มีความ
เหมาะสม
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2) ข้อเสนอแนะ
(1) ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1.1) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์การของ
เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดยเรื่องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความสาคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับประชาชน
รองลงมา คือ มีการทางานร่วมกันเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่เรื่องมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทางานร่วมกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด ซึ่งอาจแสดงถึงวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งแต่ประโยชน์ประชาชน จนละเลยความสัมพันธ์
ภายในองค์การ ดังนั้น จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การทางานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
(1.2) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของเจ้ า
พนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที ่จั งหวั ดพิ ษณุ โลก เรื ่ อ ง การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า และ
ความสามารถที่พนักงานมีสิทธิที่จะได้รับจากองค์การอย่างเท่าเทียมกัน กับ เรื่องการบริหารเวลา
ระหว่างการทางานและชีวิตส่วนตัว ระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลา
ที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด เท่ากัน ดังนั้นผู้บังคับบัญชา
จึงควรให้ความสนใจ ในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ให้มีสิทธิเท่าเทียม
กัน และในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ควรมีช่วงเวลาส่วนตัว ที่สามารถคลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
(1.3) ควรปรับ ปรุงระบบสวัส ดิการให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพชีว ิต ในการ
ทางานให้มากขึ้น
(1.4) ควรมีการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร
(1.5) ควรจัดให้มีโครงการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เน้นการศึกษาที่ตรงประเด็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึ้น
(1.6) ควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้
มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับอาเภอและระดับจังหวัด
(1.7) ควรมีการปรับปรุงงบประมาณและวัส ดุอุปกรณ์ในการท างานให้มี ค วาม
เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จ
(2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
(2.1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงระบบการพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้น การเลื่อนตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น ให้มีความเหมาะสมและสร้างความรู้สึกที่พึงพอใจแก่บุคลากรในสังกัด
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(2.2) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่อาจจะสร้างสัมพันธ์
เพื่อส่งผลถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกต่อไป
(2.3) ควรทาการศึกษาวิจัยเชิงลึก ถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตของ
เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) เพื่อส่งผลถึงการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป
(2.4) ควรท าการศึ ก ษาวิ จ ั ย ถึ ง แนวทางในการยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อบูรณาการเป็นภาพรวม
ของกรมการปกครองต่อไป
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การศึกษาสาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัด สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ชนิภรณ์ พรหมภักดิ์*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุของการลาออกของข้าราชการในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และ เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
เพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ด้ว ยแนวทางการศึก ษาเชิง คุ ณภาพ โดยใช้ว ิธี การเก็บรวบรวมข้ อ มูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร
(Documentary Study) ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นต้น การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และการสังเกต (Observation)
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เกิดจาก 1) ปัญหาส่วนตัวของข้าราชการและปรับตัวในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ 2) ปัญหาการบริห ารงานของท้ อ งถิ ่นจั งหวัด 3) แรงจูงใจในการท างาน และ
ข้าราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ได้เสนอ แนะ
แนวทางในการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) กาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์การ 2) การ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ 3) การประชุมมอบนโยบายประจ าเดือนและ
มอบหมายภารกิจพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ 5) การสร้างวัฒนธรรมโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ
คาสาคัญ: การลาออก ข้าราชการ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการจัดตั้ง ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ โดยอาศัยอานาจ
ตามความใน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
ราชการบริหารส่วนกลางจ านวน 11 ส่วนราชการ และรู ปแบบที่ 2 คือ ราชการส่วนภูมิภาค คือ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาคของ
กระทรวง กรม ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติราชการ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 3 ให้มีการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
อานาจหน้าที่ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ทาหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด ประการที่ 2 ทาหน้าที่อานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน
และสนับสนุนงานอันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอด้านการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประการที่ 3 มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าราชการส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงแล้วมีเพียงแค่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แต่ในทางปฏิบัตินั้น มี
ข้าราชการของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปฏิบัติราชการในแต่ละอาเภอ ซึ่งเรียกว่า
ท้องถิ่นอาเภอ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการ ตลอดจนประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่กับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี ท ้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด เป็ น
ผู้บังคับบัญชา โดยการกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดย้ายมาปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
บริหารจังหวัดตามแนวทางที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนด ข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการลาออกจากการปฏิบัติราชการจานวน 10 คน เกษียณอายุราชการ จานวน 2 คน
และโอนย้ายไปสังกัดส านักงานอื่น จ านวน 2 คน จากจ านวนข้าราชการประมาณ 38 คน และมี
ข้าราชการที่ไปปฏิบ ัติราชการในต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภออีก จ านวน 12 คน ซึ่งกรมส่งเสริ มการ
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ปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราก าลังทดแทนเพียง 2 – 3 อัตราเท่านั้น เนื่องจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการเปิดสอบบรรจุราชการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งครบก าหนดระยะการขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ทาให้สานักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลัง
ประกอบกับ ข้าราชการที่ก าลังปฏิบัติห น้าที่นั้น มีภ าระงานที่เพิ่มมากขึ้น ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมกับองค์การนอกเหนือจากภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็น ถึงปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังเนื่องจากการลาออก เกษียณอายุ
ราชการและการโอนย้ายของข้าราชการดังกล่าว ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกก่อนการเกษียณอายุราชการ
และการโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการบริหารงานและเสนอแนวทางการ
บริหารงานที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสาเหตุของการลาออกของข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

วิธีการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และการสังเกตการณ์
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบสนอง ต่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้มีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ 1) ข้าราชการ
ที่ลาออก 2) ข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ 3) ข้าราชการที่โอยย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น
นอกจากนี้ ผู้ว ิจัยได้น าข้อมูล ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ ู้ให้ข้อมูลทั้ ง 3 กลุ่ม เพื่อ วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลการศึกษา
1) สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้ อ งถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
(1) ปัญหาส่วนตัวของข้าราชการและปรับตัวในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ข้าราชการที่ลาออกเกิดจากปัญหาส่วนตัว ทั้งในเรื่องสุขภาพ เนื่องจากไม่มีเวลาออก
กาลังกาย หรือดูแลตัวเอง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
อัตราก าลังเกษียณอายุราชการ และลาออก เมื่อมีข้าราชการลาออก ภาระงานของข้าราชการที่
ลาออกจะต้องมอบหมายให้ข้าราชการที่ยังคงอยู่ จะต้องน าภาระงานของคนที่ ลาออกไปนั้น มา
มอบหมายให้ข้าราชการที่ย ังปฏิบัติหน้าที่อยู่ อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จัดสรร
อัตรากาลังมาให้ เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบกาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2561 และไม่มีการเปิดสอบบรรจุ ส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นคน จึงทาให้ท้ องถิ่นจังหวัดมีแนวทางใน
การบริห ารงานบุคคล มีการแต่งตั้งโยกย้ายงานของข้ าราชการในส านักงาน โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิและไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ซึ่งก่อนที่จะมีการ
โยกย้ายนั้น ไม่สอบถามความคิดเห็นของข้าราชการที่ถูกโยกย้าย อีกทั้งการโยกย้ายข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามอาเภอต่าง ๆ ในตาแหน่งท้องถิ่นอาเภอ ที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีแล้ว ไป
ปฏิบัติหน้าที่อาเภออีกอาเภอหนึ่งซึ่งทาให้การประสานงาน การขอความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความยากลาบาก เมื่อเกิดภาวะงานล้นคนในลักษณะเช่นนี้ ทาให้ข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น
รับภาระงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้บริหารจังหวัด กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแลส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในบางเรื่อง รวมทั้งรูปแบบในการจัดทาหนังสือราชการภายนอกและบันทึกข้อความ
จะต้องถูกต้องตามระเบียบงานสาธารบรรณ อีกทั้งยังเรียกพบข้าราชการที่เสนอหนังสือให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาลงนามให้อธิบายรายละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาลงนามในบางครั้ง
ถูกเชิญให้เข้าพบหลังเวลา 16.30 น. และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าขึ้น เช่น ระบบ E-GP การส่งข้อมูลทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ แอพลิเคชัน LINE การพัฒนาและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ทาให้
ข้าราชการต้ อ งปรับ ตัว ให้ พร้ อ มส าหรั บแนวนโยบายและวิธ ี ก ารบริห ารของผู ้ บริ ห าร จึงท าให้
ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติราชการอยู่นั้น ต้องมาทบทวนการทางานของตนเองว่าจะ
สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารระดับจังหวัดได้ให้นโยบายไว้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันกับ
องค์การแล้ว หากลาออกไปเงินบานาญที่ได้รับเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ข้าราชการบางรายตัดสินใจ
ลาออกเนื่องจากต้องดูแลบุพการี ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการท างานที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
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(2) ปัญหาการบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัด
การบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัดคนปัจจุบัน จากเดิมเคยด ารงต าแหน่งนิติกร และ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะมาด ารงต าแหน่ง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะงานของนิติกรนั้น ค่อนข้างจะมีความเคร่งครัดตาม
ระเบียบกฎหมาย ไม่มีความยืดหยุ่น ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานเท่าที่ควร ด้วยความที่
ข้าราชการส่วนมากของสานักงานมีอายุมากกว่าท้องถิ่นจังหวัด การบังคับบัญชาข้าราชการที่มีวยั วุฒิ
และอายุร าชการสูงกว่าจึงเป็น ไปได้ยาก การจะใช้อ านาจในการบริห ารใดๆ ยังมีความย าเกรง
ผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล การขาดแคลนอัตรากาลังเนื่องจากการลาออก
ของข้าราชการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรอัตรากาลังมาทดแทนตาแหน่งว่าง
เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบกาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และไม่มีการ
เปิดสอบบรรจุ ส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นคน จึงทาให้ท้องถิ่นจังหวัดมีแนวทางในการบริหารงานบุคคล
มีการแต่งตั้งโยกย้ายงานของข้าราชการในสานักงาน โดยให้ข้าราชการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ไม่
ตรงกับคุณวุฒิ ซึ่งก่อนที่จะมีการโยกย้ายนั้น ไม่สอบถามความคิดเห็นของข้าราชการที่ถูกโยกย้ าย
พร้อมด้วยการโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอ าเภอต่างๆในต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ ที่มี
ความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีแล้ว ไปปฏิบัติหน้าที่อาเภออีกอาเภอหนึ่งซึ่งทาให้การประสานงาน
การขอความร่วมมือต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลาบาก
(3) แรงจูงใจในการทางาน
ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นทาให้ข้าราชการมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง จากที่เคยรับประทาน
อาหารกลางวันร่ว มกัน ก็แยกเป็นกลุ่มงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมในการละลาย
พฤติกรรม ที่เคยมีในทุกเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันเกิดของบุคลากร จาก
เดิมที่เคยมี ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมลักษณะนี้ ข้าราชการแต่ละคนก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น
แต่ข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ให้กล่าวถึงสาเหตุการลาออกของข้าราการที่
ลาออกว่า หากได้ทบทวนวิธีการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
พบว่าแนวทางในการบริหารงานหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่เสนอแนะมานั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางที่
จะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหากข้าราชการปรับตัวได้และเรียนรู้จะให้เราเป็นผู้ที่มีทักษะ
การทางานมากขึ้น
สาหรับสาเหตุของข้าราชการที่โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น คือ การมอบหมายงาน
ไม่ตรงกับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถโดยไม่สอบความความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
การปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถเนื่องจาก สมัครสอบแข่งขันของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จึงได้มาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเนื่องจาก ความรู้ที่ใช้
สอบแข่งขันเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
ส าหรับข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ในสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลกสัมภาษณ์ในประเด็นว่าทาไมยังปฏิบัติราชการอยู่ หากจะลาออกในอนาคตเหตุผลใด
ที่จะทาให้ท่านลาออกจากราชการ เนื่องจากยังมีภาระผูกพันกับองค์การตลอดจนยังต้องการแสวงหา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
2) เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
การก าหนดนโยบายที ่ ช ั ด เจนในการขั บ เคลื ่ อ นองค์ ก าร เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาการขาดแคลน
อัตรากาลังที่เกิดจากการลาออกของข้าราชการ ประกอบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ท้องถิ่นจังหวัดใน
ฐานะผู้บริหารองค์การจะต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ทบทวนภารกิจ
หลักของสานักงาน ภารกิจใดที่ไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ควรไปรับมา และ
กาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายและลดอัตราการลาออกโดยการสอบถาม
ความคิดเห็น และออกแบบแนวทางร่วมกัน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งแรงจูงในระดับแรกที่
ควรจะมีเป็นพื้นฐาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หากการประเมิน
ดังกล่าว ประเมินจากผลสาเร็จของงาน การมาทางานตรงเวลา รวมทั้งการให้ความร่วมมือในกิจกรรม
อื ่ น ๆที ่ น อกเหนื อ จากการปฏิ บ ั ต ิ ง าน การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ม ี ค วามยุ ต ิ ธ รรมไม่ เ อา
ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นตัวชี้วัด จะทาให้ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การประชุมมอบนโยบายประจาเดือนและมอบหมายภารกิจพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน การประชุมประจาเดือน เพื่อมอบนโยบาย ติดตามงาน และสะท้อนปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสามารถสะท้อนปัญหา แล้วกาหนดวิธีในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในสภาวะที่คลาดแคลนอัตรากาลังเช่นนี้ หากขอรับการจัดสรอัตรากาลังไปที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จัดสรรอัตรากาลังมาให้ ควรใช้
วิธี การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือให้ท้องถิ่นจังหวัดขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจ้างลูกจ้างมาช่วยราชราชการที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนงานของ
ข้าราชการ
การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันต่อโลกและทันต่อระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การสร้างวัฒนธรรมโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ การจัดให้มีกิจกรรม
ที่เป็นการสานสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์การเพื่อลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานและมี
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สัมพันธ์ทาไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
ลูกจ้างควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท้องถิ่นจังหวัดและการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาควรสอนงานให้ ก ั บ ข้ า ราชการเพื ่ อ เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและลดช่องว่างระหว่างผู้ใต้บังคับบั ญชากับผู้บังคับบัญชาหากการงานมีปั ญหา
อุปสรรคประการใดผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้มีความกล้าในการที่จะขอค าแนะน าหรือคาปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าหรือกิจกรรม SOFA Meeting ซึ่งเป็นการเปิดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์การได้มีกิจกรรมร่วมกันควรจัดให้มีอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือ
สองอาทิตย์หนึ่งครั้งหากใครมีเหตุสุดวิสัยหรือติดราชการอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
1) สรุปผลการศึกษา
(1) สาเหตุที่การลาออกของข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
พบว่าสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลกลาออกเป็นผลมาจากการปรับตัวของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการบริหารงานและท้องถิ่นจังหวัด
ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับนโยบายในการสั่ง
การข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณามอบ
อ านาจบางส่ว นให้ร องผู้ว ่าราชการจังหวัดก ากับดูและการปฏิบัติห น้าที่ของข้าราชการ ซึ่ งการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทางานเพื่อให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมทาให้ข้าราชการบางคนไม่สามารถปรับตัวได้ เช่น ในกรณี
การร่างหนังสือราชการซึ่งต้องมีความเป็นระเบียบแบบแผนตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ทั้งหนังสือ
ราชการภายในละบันทึกข้อความ การเรียกข้าราชการเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานตามแฟ้มที่
เสนอเพื่อพิจารณาลงนาม หลังเวลา 16.30 น. ซึ่งถือว่าเป็นนอกเวลาราชการ และการเพิ่มกระบวนการ
ขั้นตอนในการท างานในเรื่องต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพของการท างาน แต่หนังสือ สั่งการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบางเรื่องมีการกาหนดระยะเวลาและมีเวลาที่กระชั้นชิด ประกอบกับการ
เพิ่มขั้นตอนดังกล่าว ทาให้ข้าราชการต้องปรับตัวและต้องทางานอย่างรวดเร็วเพื่อให้รายงานข้อมูล
และดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด ทาให้ข้าราชการบางส่วน
ปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากความคล่องตัวของร่างกาย สภาพร่างกาย ตลอดจนปัญหาสุขภาพและนาไปสู่
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ภาวะเครียดจากงาน ทาให้ต้องทบทวนการทางานของตนเอง เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มีข้อผูกพันกับ
องค์การ ภาวะหนี้สิน แลภาระทางครอบครัว หากตัดสินใจลาออกไปแล้ว เงินบานาญที่ได้รับเพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการใช้คนไม่ตรงกับคุณวุฒิ ทาให้ข้าราชการต้อง
ปรับตัวและศึกษาทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ทาให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน จึงมีข้าราชการที่ตัดสินใจลาออกเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมรับการปรับตัวให้
เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงตัดสินใจลาออกและโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่น อีกทั้งภาระงาน
ของข้าราชการที่ลาออกไปถูกมอบหมายให้กับข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งข้าราชการหนึ่งคน
จะรับภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่จัดสรรอัตราก าลังมา
ทดแทนข้าราชการที่ลาออกไปทาให้ภาวะงานล้นคน ข้าราชการเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง เนื่องจาก
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ท้องถิ่นจังหวัดไม่ได้กาหนดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543, น. 22-24) การลาออกเป็นพฤติกรรมใน
ระดับองค์กรเมื่อพนักงานมีการลาออกก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหลายๆ ด้านดังนี้ 1) ความ
วุ่นวายยุ่งเหยิงในการปฏิบัติงานการลาออกของพนักงานจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่องค์การในรูปของ
ความวุ่นวายยุ่งเหยิงในการปฏิบัติงาน ทาให้ขั้นตอนการทางานเสียระบบขาดความต่อเนื่องและนับถือ
ผลผลิตที่สูญเสียไปจนกว่ามีพนักงานใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนหน่วยงานต่างๆพนักงานจะท างาน
ร่ว มกัน มีก ารประสานงานเมื ่ อ พนั กงานคนใดคนหนึ่ งลาออกย่ อมส่ งผลกระทบต่ อ งานในความ
รับผิดชอบบุคคลอื่นและทาให้ประสิทธิภาพการทางานโดยรวมลดลง 2) การทาให้สมาชิกคนอื่นๆใน
องค์กรเสียขวัญการลาออกของพนักงานที่เป็นที่รู้จักหรือพนักงานที่มีต าแหน่งสูงมีความส าคัญใน
องค์กรจะส่งผลให้บุคคลอื่นๆ เกิดความไม่แน่ใจที่จะทางานต่อไปเสียขวัญมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร
และเริ่มหาหนทางที่จะไปทางานในองค์กรอื่น 3) เกิดภาพพจน์ที่ได้ดีกับองค์กร องค์กรที่มีการลาออก
ของพนักงานในอัตราสูงจะทาให้ภาพพจน์ขององค์กรในสายตาของสาธารณะชนเสียไป
(2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดอั ตราการลาออกของข้าราชการใน
สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
การเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจังหวัด ต้องมีการกาหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนองค์การโดยการนาเอาภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมาย โดยที่ ให้ข้าราชการต้องร่วมกันเสนอ
แนวทางในการกาหนดนโยบายและหาทางออกร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย รวมทั้ง
การสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจให้กับคนในองค์การในโอกาสพิเศษต่างๆ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่จัดสรรอัตรากาลังทดแทนอัตราว่างให้ท้องถิ่นจังหวัด
หารือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อการขอรับส่วนสนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการทางานของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนกว่ากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรอัตรากาลังมาทดแทน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การเพื่อลดอัตราการลาออก
การให้ความส าคันกับบุคลากรในองค์การในทุกโอกาสมีการแลกของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ มีการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต์ขององค์การ ให้ของขวัญและเค้กวันเกิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด การจัดให้มีการ
ร่วมรับประทานอาหารหรือกิจกรรมที่ทาร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการ รวมทั้งกิจกรรม
กาแฟยามเช้า โดยจัดให้มีอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสนทนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
งานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อลดความตึงเครียดก่อนเริ่มทางานโดยให้ข้าราชการต้องเข้าร่วมทุกคน
และกิจกรรมการการพัฒนาศักยภาพในการท างานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กล่าวคือรูปแบบที่เป็นทางการ โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลในการท างาน และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการคือ การสันทนาการและ
ละลายพฤติกรรมเพื่อลดช่องว่างของการทางานระหว่างข้าราชการสายปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และ
ท้องถิ่นจังหวัด
2) อภิปรายผล
การศึกษาวิจัย เรื่องสาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
(1) สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
สาเหตุดังกล่าวเกิดจากแนวทางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความเป็น
ระเบียบแบบแผน ตามที่กฎหมายกาหนด การเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
และกากับดูแลสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับมีการมอบนโยบายในการบริหารงาน
ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการบริหารงานในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่รูปแบบในการร่างหนังสือ
ราชการภายนอก การร่างบันทึกข้อความ การตลอดจนเพิ่มกระบวนงานในการทางานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีการเชิญข้าราชการที่เสนอหนังสือราชการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาลงนาม เพื่ออธิบายและชี้แจงความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวหลังเวลา 16.30 น. หลังเวลา
ราชการ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหากเปรียบเทียบกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในยุคที่ผ่านมา ทาให้ข้าราชการบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการบริหารงานประกอบ
กับสภาพร่างกายของข้าราชการในวัยใกล้เกษียณที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานน้อย จึงทาให้ เกิด
ความตึงเครียดในการทางานและส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย ข้าราชการเกือบทุกรายที่ลาออกไป
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าในการลาออกเพื่อไปดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวและหมดภาระผูกพันต่อองค์การ
บุตรสาเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีหน้าที่อื่นใดรวมทั้งเงินบานาญหลังจากลาออกเมื่อคิดคานวณแล้วเป็น
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เงินที่สามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างสบาย มีเวลาอยู่กับครอบครัว และดูแลสุขภาพ และขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Mowday et al. (1982) กล่าวว่าการที่พนักงานจะมีความตั้งใจที่จะ
คงอยู่หรือลาออกจากองค์การเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน
(Affective Responses to the Job) สามารถนาไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจที่จะลาออกและก่อให้เกิด
พฤติกรรมการลาออกได้ เช่น ความพึงพอใจใน การทางาน ความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อ
งาน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกเหล่านี้ ก็สามารถช่วยลดความตั้งใจและปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงาน (Non-work) เช่น การทดลองงาน ความต้องการแรงงาน ความจาเป็นในชีวิตสมรส ความ
ผูกพันในครอบครัว การฝึกงาน ฯลฯ เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่ม หรือลด ความตั้งใจที่จะลาออกด้วยเช่นกัน
(2) เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัดเพื่อลดอัตราการลาออก
การกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์การโดยการนาเอาภารกิจหลักของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายก าหนดภารกิจของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นคือการประสานงานการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินงานหรือ
การจัดบริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่หากภารกิจใดที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ ่ น ควรให้ค วามส าคั ญ เป็ นล าดั บรองจากภารกิ จหลั ก ในสภาวการณ์ ท ี่ ข าดแคลน
อัตรากาลังเช่นนี้ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการเพื่อก าหนดนโยบายและเสนอแนะ
แนวทาง ในการลดอัตราการลาออกและการบริหารงานร่วมกัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์การใช้คน
ให้ถูกกับ งานให้ข้าราชการปฏิบ ัติห น้าที่ให้ตรงตามคุณวุฒ ิ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้าย
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับคุณวุฒิ ผู้บังคับบัญชาจะต้องก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน หากกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นยังไม่จัดสรรอัตรากาลังมาทดแทนตาแหน่งว่าง ให้
ท้องถิ่นจังหวัดขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อขอยืมตัวพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือลูกจ้างมาสนับสนุนหรือช่วยราชการในสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนกว่ากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรอัตรากาลังมาทดแทนอัตราว่าง ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงานหรือการสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานของข้าราชการ
รวมทั้งเชิญวิทยากรที่มาจากท าสันทนาการในการละลายพฤติกรรมเพื่อลดความตึงเครียดในการ
ทางานและสร้างสัมพันธ์ทาไมตรีร่วมกันระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง การทางานเป็นทีม และการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้องถิ่นจังหวัดควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ
เป็น แรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยท้องถิ่นจังหวัดควรมีการให้
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างท้องถิ่นจังหวัดกับข้าราชการเพื ่อ ให้
ข้าราชการมีความกล้าที่จะขอคาปรึกษาจากท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่มีความยุติธรรมโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ข้าราชการ
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ต้องมีส่วนร่วมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ชเบิร์ก ที่เรียกว่า
ทฤษฎีสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) ซึ่งปัจจัย
ค้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ สิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลด
ความไม่พอใจในงานอันจะทาให้คนทางานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่า
เป็นสิ่งจูงใจในคนทางานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้คนทางานสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออก
จากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือจัดไว้ ไม่ดี จะทาให้ขวัญของคนทางานไม่ดี ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
1) เงิน เดือน 2) โอกาสที่จ ะได้ ร ั บความก้าวหน้า ในอนาคต 3) ความสัมพันธ์ ก ับผู้ บั งคับ บั ญ ชา
4) ความสัมพัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน 5) ความสัมพันธ์ก ับผู้ ใต้บั ง คั บบั ญชา 6) สถานะของอาชี พ
7) นโยบายและการบริหารงาน 8) สภาพการทางาน 9) ความเป็นอยู่ส่วนตัว 10) ความมั่นคงในงาน
และ 11) การปกครองบังคับบัญชา
อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพื่อ
เป็นการสร้างสัมพันธ์ทาไมตรีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้ผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มงานหากมีข้อสงสัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก็สามารถที่จะสอบถามระหว่างกันได้อย่างไม่เป็นทางการโดยให้ข้าราชการ
ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งจัดให้มีการรั บประทานอาหารร่วมกันทุกคน
อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการจะต้องมีการลง
ชื่อฝ่ายบริหารทั่วไปจะต้องจัดท ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าราชการและบุคลากรเสนอ
ท้องถิ่นจังหวัดทุกกิจกรรมและท้องถิ่นจังหวัดต้องนาผลการรายงานดั งกล่าวมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการนั้น
อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ Robbins
(1997, p. 237) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยลักษณะ 15 ประการคือ 1)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยง (Innovation and Risk Taking; RiskTo Lerance) เป็น
ระดับของการสนับสนุนให้พนักงานประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนมีความกล้าเสี่ยงในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน หรื อ ตั ด สิ น ใจในองค์ ก รความรั บ ผิ ด ชอบ อิ ส ระ เสรี ภ าพใน การคิ ด ค้ น หรื อ ริ เ ริ่ ม
สิ่งใหม่ๆ ที่องค์กรเปิดโอกาสให้บุคคล 2) การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to Detail)
คือ การที่พนักงานให้ ความส าคัญในรายละเอียดการด าเนินการในองค์กรเพียงไรกล่าวคือองค์กร
มุ่งหวังให้พนักงาน ปฏิบัติงานต่างๆ โดยให้ความสาคัญกับความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ 3) การมุ่ง
ผลสาเร็จหรือผลงาน (Outcome Orientation) ระดับของการที่ผู้บริหารใน องค์กรให้ความสาคัญกับ
ผลสาเร็จหรือผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรือวิธีการในการ บรรลุผลดังกล่าวเป็นการ
พิจารณาว่าองค์กรเน้นผลงานหรือวิธีการในการท างาน 4) การให้ความส าคัญกับบุคคล (People
Orientation) การตัดสินใจหรือด าเนินการต่าง ๆ ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลใน
องค์กรมากน้อยเพียงไรเป็นการพิจารณาถึงลักษณะ ขององค์กรด้านการให้ความสาคัญของบุคคล 5)
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การทางานเป็นทีม (Team - Orientation) องค์กรมีการออกแบบงานหรือจัดรูปงาน ที่ให้การทางาน
มีการร่วมกันท างานในรูปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนท างานโดยอิสระหรือเน้น การท างาน
รายบุคคล 6) การทางานเชิงรุก (Aggressiveness) องค์กรให้ความสาคัญกับระดับของการแข่งขัน
และการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงใดองค์กรกระตุ้นหรือเน้นการแข่งขัน
มากกว่าการปล่ อ ยให้ ทุ ก อย่ า งด าเนิน ไปเรื่ อยๆหรื อตามยถากรรมมากน้ อยเพีย งไร 7) ความมี
เสถียรภาพ (Stability) ระดับของการให้ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพ และสภาพเดิมของ
องค์กรมีมากน้อยเพียงไร 8) ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบัติงานขององค์กรมีการกาหนด
เป้าหมายและ ผลการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนมากน้อยเพียงไร 9) บูรณาการในองค์กร (Integration) คือ
ระดั บ ของการปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า ง หน่ ว ยงานย่ อ ยๆ ในองค์ ก รการสนั บ สนุ น ให้ ม ี ก าร
ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยการปฏิบัติการที่ สอดคล้องกลมกลืนกันของหน่วยงานย่อยใน
องค์กร 10) การสนับ สนุน จากผู ้บ ริ ห าร (Management Support) ได้แก่ ระดับของการให้ ก าร
ช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร 11) การควบคุม (Control) ได้แก่ การที่
องค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนการบังคับ บัญชาโดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน
12) การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Identity) คือ ระดับของการที่สมาชิกในองค์กรมีความ เชื่อหรือเห็น
ว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทั้งองค์กรในภาพรวมมากกว่าการสนใจ เฉพาะหน่วยงาน
ของตน 13) ระบบการให้รางวัล (Reward System) ได้แก่ การที่องค์กรมีระดับของการให้รางวัล จาก
ผลงานของพนักงานมากกว่าการให้รางวัลจากความสนิทกันระบบอาวุโสหรือความชอบส่วนตัว 14)
การจั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง (Conflict Tolerance) คื อ ระดั บ ของการที ่ อ งค์ ก ร สนั บ สนุ น ให้
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านสามารถวิ พ ากษ์ ว ิ จ ารณ์ แ ละจั ด การความขั ด แย้ ง อย่ า งเปิ ด เผย 15) รู ป แบบการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication Pattern) ได้แก่ ระดับของความเป็น ทางการในการติดต่อสื่อสาร
ตามสายการบังคับบัญชา
3) ข้อเสนอแนะ
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เป็นราชการส่ว น
ภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่การกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ พันธกิจ การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณในการบริหารจัดการภายใน (งบอานวยการ) ของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ถูกกาหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาเหตุการลาออก
ของข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก บางส่วนเกิดจากการ
บริหารงานของผู้ว่า ราชการจังหวัด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการปรับตัว ของ
ข้าราชการให้พร้อมปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการ เมื่อมีข้าราชการลาออก
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จากการปฏิบัติงานแต่อานาจในการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอานาจ
ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่น ท าให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ขาดแคลน
อัตรากาลัง เกิดภาวะงานล้นคน
ผู้วิจัยเสนอ โครงสร้างองค์การที่กรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้ง 5 กลุ่ม
งาน มีความเหมาะสมตามอานาจหน้าที่ กล่าวคือ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มงาน
มาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่น แต่อัตรากาลังยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องการข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ใช่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของสรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้ น หากแต่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มกรอบ
อัตรากาลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ และลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทางานของข้าราชการ การ
จัดสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ทุก 2 ปี เนื่องจาก กรมมีการเปิดสอบเลื่อนระดับจากระดับชานาญการ
เลื่อนเป็นระดับชานาญการพิเศษ คือเลื่อนจากสายปฏิบัติงาน เป็นสายบริหารงาน หากไม่มีการเปิด
สอบบรรจุแต่งตั้งทุก 2 ปี จะทาให้อัตรากาลังในสายปฏิบัติงานนั้นขาดแคลน และข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้ า ที ่ ใ นต าแหน่ ง ท้ อ งถิ ่ น อ าเภอทุ ก อ าเภอ ไปปฏิ บ ั ต ิ ร าชการที ่ ส านั ก งานท้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด
แต่มอบหมายให้ข้าราชกากับและติดตามการรายงานข้อมูลขององค์กรปกครองท้องถิ่น อาเภอละ 1 คน
(2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุการลาออกของข้าราชการที่ปฏิบัติ
ราชการในส่วนราชการระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน
ตุลาคม 2563
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ โครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ
กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์
ชยุตม์ ตันติพลานิสงฆ์*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ
กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นที
จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ซื้อบ้าน/เจ้าของบ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 373 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณา ได่แก่ ค่าความถี่ และอัตราส่วนร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกอบอาชีพค้าขาย
พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านในโครงการเอื้ออาทร ก่อนที่จะอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ เคยพักอาศัยอยู่บ้านบิดามารดา ญาติพี่น้องมาก่อน ในขณะที่การ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรมีผลมาจากการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบ้า น คือ
การต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ (บ้านมือหนึ่ง) และก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ จะมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบพื้นที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 3
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตพิชัย พื้นที่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ และพื้ นที่ในเขตลับแล โดยพื้นที่ตั้งโครงการ
เอื้ออาทรในเขตลับแลได้รับความสนใจมากที่สุด
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการเลือกซื้อที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการเลือกซื้อ ในด้านทาเล
ที่ตั้ง ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์
ในด้านราคา อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สาหรับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์บ้านในอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความต้องการบ้านลักษณะแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นมากที่สุด โดยมีขนาดพื้นที่บ้านต่อหลัง 31 –
35 ตารางวา
คาสาคัญ: การเลือกซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์
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บทนา
ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ทุกคนเกิดมา
จะต้องมีที่อยู่เป็นพักผ่อนประจาของตนเองและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมักจะขาดแคลนที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง การที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสักแห่งไม่ใช่เรื่องง่าย ในอดีตการที่จะมีที่อาศัยเป็น
ของตนเองได้นั้นต้องสร้างบนที่ดินของตนเอง แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันที่ดินวัสดุก่อสร้างมีราคาค่อนข้าง
สูงเพราะรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาประเทศในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น หลักจึงส่งผลให้ราคา
ที่ดินและวัสดุก่อสร้างมีราคาสูง
รัฐบาลยุคอดีตนายกรัฐมนตรี พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงได้มีนโยบายเพื่อการแก้ปัญหา
ด้านความมั่งคงในที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชน
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นทางานได้มีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเอง
จึงมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการคลังดาเนินการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและพนักงานหน่ว ยงานของรัฐ เพื่อได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีระดับรายได้
ครัวเรือนละไม่เกิน 17,500 บาท/เดือน (ระดับรายได้ปี พ.ศ. 2549) ได้ซื้อที่อยู่อาศัยของตนเองใน
ราคาที่เหมาะสม
การจัดทาโครงการบ้านเอื้ออาทรของรัฐบาล ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีรายได้
น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย โดยยึดหลักการ การบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
โครงการบ้านเอื้ออาทรที่สาคัญคือ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างภายในครอบครัว ชุมชน
และสังคม รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการพัฒนาชุมชนของตน เพื่อนาไปสู่
ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
การเคหะแห่งชาติได้ดาเนินการจัดทาโครงการบ้านเอื้ออาทร ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่
อยู่อาศัย จานวนทั้งสิ้น 601,727 หน่วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่
อาศัยให้แก่ กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้รายน้อยถึงปานกลางโดยโครงการบ้านเอื้อ
อาทรมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารชุด ราคา 390,000 บาท ทั่วประเทศ (ราคาขาย ณ ปี
2549)
ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน สาย
พระแท่น - ลับแล อุตรดิตถ์ (ทล.1041) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ขนาดพื้นที่โครงการ 60-130 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทีดินแปลงมาตรฐาน 28 ตารางวา จานวนหน่วยโครงการ 495
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หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยเต็มจานวนหน่วยก่อสร้างคือ
495 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจากลูกค้าแล้วนากลับมา
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 จานวนหน่วยโครงการ 304 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยเต็มจานวนหน่วยก่อสร้างคือ 304 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคา
ขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจากลูกค้าแล้วนากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณี
ซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 7,300 บาท/ตารางวา
3) โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแก่ง - พิชัย ม.1 ต.ใน
เมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ขนาดพื้นที่โครงการ 29-2-20 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดินแปลง
มาตรฐาน 22.75 ตารางวา จานวนหน่วยโครงการ 290 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม
2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยจานวน 94 หน่วย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 ราคาขายอยู่ที่ 390,000 บาท (เป็น
บ้านที่ยึดคืนจากลูกค้า และบ้านใหม่ที่ยังไม่มีผู้ซื้อตั้งแต่ก่อสร้างโครงการ แล้วนากลับมาซ่อมแซม
และขายใหม่) ในกรณีซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 7,300 บาท/ตารางวา
จากที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ และนา
ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินธุรกิจของโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่ใกล้เคียง
และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึ กษาปัจ จัย ที่ มี อ ิ ทธิ พลต่ อ การตั ดสิ นใจเลื อ กซื้ อโครงการบ้า นเอื้ อ อาทรของผู ้ ซื้ อ
กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของ
ผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์
2) ผลการวิจัยอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินธุรกิจของโครงการบ้านเอื้อ
อาทรในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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การทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
บริบทของโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน สาย
พระแท่น - ลับแล อุตรดิตถ์ (ทล.1041) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ประมาณ 10 กิโลเมตรขนาดพื้นที่โครงการ 60-1-30 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทีดิน
แปลงมาตรฐาน 28 ตารางวา จ านวนหน่ว ยโครงการ 495 หน่ว ย ก่อสร้างแล้ว เสร็จเมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยเต็มจานวนหน่วยก่อสร้างคือ 495 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคา
ขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจากลูกค้าแล้วนากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณี
ซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดิน ขาดเกิน 5,500 บาท/ตารางวา ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร
อุตรดิตถ์ (ลับแล) เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้อาเภอเมืองอุตรดิตถ์มากที่สุด 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 จานวน
หน่วยโครงการ 304 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ซึ่งปัจจุบันมี ผู้อาศัยเต็ม
จานวนหน่วยก่อสร้างคือ 304 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืน
จากลูกค้าแล้วนากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณีซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน
7,300 บาท/ตารางวา
3) โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแก่ง - พิชัย ม.1 ต.ใน
เมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 40 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่โครงการ
29-2-20 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดินแปลงมาตรฐาน 22.75 ตารางวา จ านวนหน่วย
โครงการ 290 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยจานวน 94
หน่วย (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563)ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายอยู่ที่ 390,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจาก
ลูกค้า และบ้านใหม่ที่ยังไม่มีผู้ซื้อตั้งแต่ก่อสร้างโครงการ แล้วนากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ใน
กรณีซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 7,300 บาท/ตารางวา
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย
ความหมายของความต้องการที่อยู่อาศัย
วรพรรณ ประนอมเชย (2551, หน้า. 2) ได้ให้ความหมายของความต้องการที่อยู่อาศัยว่า สิ่ง
ที่มนุษย์ปรารถนาให้ได้มาเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องการ ที่อยู่
อาศัย เพื่อตอบสนองความพอใจขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการพักผ่อนหลับนอน สรุป
ความหมายของความต้องการที่อยู่อาศัย หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในปัจจัย 4 ที่มีความจาเป็นใน
การดารงชีวิตเพื่อใช้ในการพักผ่อนและยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
Kotler (2000, pp. 176-178) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ
แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และ ตระหนัก
ว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือ ข้อมูลที่
ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น
ถวั ล ย์ วรเทพพุ ฒ ิ พ งศ์ (2540, หน้ า . 2) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง
กระบวนการเลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสินใจ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภรเสรีรัตน์. (2552) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งนักการตลาดจะใช้
ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วยสินค้า
บริการ ความคิด สถานที่ และองค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ขายผลิตภัณฑ์ได้
2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้า
มูลค่ามากกว่าราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ
3) การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากองค์การไปยังตลาด และสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
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4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล ทาง
การตลาดระหว่างผู้ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานทาการ
ขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อ (Non Personal Selling) สิ่งที่จะสนอง
ความต้องการของลูกคาได้มีอยู่ 4 ประการ คือผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
ทั้ง 4 ประการ จะต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างกลมกลืน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร
ของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ซื้อบ้านในโครงการ
บ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
โครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ และทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคของการเลือกซื้อบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ซื้อบ้าน/เจ้าของบ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ดังต่อไปนี้
1) โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) จานวน 495 คน
2) โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (งิ้วงาม) จานวน 304 คน
โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) จานวน 94 คน (เนื่องด้วยโครงการบ้านเอื้อ
อาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นโครงการที่ยังไม่มีผู้ซื้อเต็มจานวนหน่วยที่ก่อสร้าง) รวมจานวนทั้งสิ้น 893
คน
กลุ่มตัวอย่าง โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) จะทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก
เจ้าของบ้านเต็มจานวนที่ขายได้ คือ 94 คน และโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล, งิ้วงาม) จะ
คานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณของ Yamane (1973) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่
95% และ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 สามารถคานวณกลุ่มตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ โครงการ
บ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) จานวน 165 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (งิ้วงาม) จานวน
102 คน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 361 คน ตัวอย่าง เมื่อได้กลุ่มตัวอย่าง จึงทาสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ 1) พื้นที่โครงการ 2) สถานะความเป็นเจ้าของ 3) ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 4) ภูมิลาเนา 5) เพศ 6)
อายุ 7) ระดับการศึกษา 8) อาชีพ
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านมีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิด โดยแต่ละคาถามจะมีระดับต่อการเลือก
ซื้อ 5 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อบ้าน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิด โดย
แต่ละคาถามจะมีระดับต่อการเลือกซื้อ 5 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย
น้อย
ส่วนที่ 4 เป็นลักษณะคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตนเองอย่างอิสระ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และอัตราส่วนร้อยละ ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้าน
เอื้ออาทร
นาเสนอข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage)
ได้แก่ ข้อมูลสถานะที่พักอาศัยเดิมของกลุ่มตัวอย่างก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงบ้านเอื้ออาทร รวมถึง
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจากการส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มี
รายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในจังหวัดอุตรดิตถ์
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นอกจากนี้นาเสนอข้อมูลจากการจาแนกหรือการแจกแจงความถี่สาหรับตัวแปรที่มี
ค่าหลายลักษณะ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ (Multiple Response) ได้แก่ เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของกลุ่มตัว อย่าง และพฤติกรรมการของกลุ่มตัว อย่างในการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ
บ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ของกลุ่มตัวอย่าง
นาเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต่าง ๆ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อโครงการบ้านเอื้ออาทร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกาหนดระดับนัยส าคัญที่ยอมรับ 0.05 ซึ่งใช้การทดสอบไค-สแควร์
(Chi-Square) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 4: การวิเคราะห์ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโครงการบ้านในอนาคตของกลุ่ม
ตัวอย่าง
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจ าแนกตัวแปรที่มีค่าหลายลักษณะ โดยใช้วิธี
วิ เ คราะห์ แ บบ (Multiple Response) และน าเสนอข้ อ มู ล ออกมาในรู ป แบบอั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ
(Percentage) เพื่อให้มุมมองภาพรวมของความต้องการที่กลุ่มตัวอย่างสนใจต่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
โครงการบ้านในอนาคต

ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามครบถ้วนรวม 373 คน มี
รายละเอียดดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ
56.03 ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34 มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ
40.48 และประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร
ก่อนที่จะอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยพัก
อาศัยอยู่บ้านบิดามารดา ญาติพี่น้องมาก่อน ในขณะที่การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้อ
อาทรมีผลมาจากการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้มี
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ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบ้าน คือ การต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ (บ้านมือหนึ่ง) และก่อนการตัดสินใจซื้อ จะมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบ
พื้นที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตพิชัย พื้นที่ในเขต
เมืองอุตรดิตถ์ และพื้นที่ในเขตลับแล โดยพื้นที่ตั้งโครงการเอื้ออาทรในเขตลับแลได้รับความสนใจมาก
ที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการ
เลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ และปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เพศที่ แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านราคา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการเลื อกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ
เลือกซื้อ ในด้านทาเลที่ตั้ง ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโครงการบ้านในอนาคต
ส าหรับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภั ณฑ์บ้านในอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความต้องการบ้านลักษณะแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นมากที่สุด โดยมีขนาดพื้นที่บ้านต่อหลัง 31
– 35 ตารางวา
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้การเคหะแห่งชาติสามารถนา
ผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรหรือผลิตภัณฑ์บ้านในโครงการบ้านเอื้อ
อาทรเพิ่มเติม ดังนี้
1) ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อของผู้ซื้อ อยู่
ในระดับมาก ดังนั้น ในการจัดทาโครงการบ้านครั้งต่อไป ควรให้ความสาคัญเรื่องทาเลที่ตั้ง เช่น ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และใกล้สิ่งอานวยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีตารวจ ตลาด
เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติ
2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้ซื้อ แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า การมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วถึง
และพร้อมใช้งาน เป็นสิ่งจาเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรมีการบูรณาการ
กับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้มอบโอนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใน
โครงการ อาทิเช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า สนามเด็กเล่น เป็นต้น ให้กับหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามาดูแลแทน ซึ่งอาจทาให้การจัดการระบบยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร
3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ซื้อ อยู่
ในระดับมาก เนื่องจากผู้ซื้อให้ความสาคัญกับวัสดุและคุณภาพของการก่อสร้าง รวมถึงขนาดของบ้าน
ที่มีความเหมาะสม ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรเน้นย้าจุ ดเด่นในส่วนนี้ ด้วยการออกแบบบ้านให้มี
พื้นที่ในการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับการพักอาศัย
4) ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ซื้อ อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากบ้านเอื้ออาทรมีราคาถูกกว่าท้องตลาด จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อที่ ยังไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรมีมาตรการการคัด
กรองผู้ซื้อที่จะท าการสวมสิทธิ์ในการท าสัญญาเช่าซื้อที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการลดความเหลื่อมล้าในสังคม
5) ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของ
ผู้ซื้อ แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า การติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
ของโครงการยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรมีการจัดช่องทางสาหรับการให้
ข้อมูลรายละเอียดของโครงการอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการจัดจาหน่าย
6) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้ซื้อ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า ยังขาดการประชาสัมพั นธ์
ในกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ท ี ่ จ ะสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด การซื ้ อ -ขายในอนาคต ดั ง นั ้ น ควรมี ก ารสร้ า งสื่ อ
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ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง รวมไปถึงการใช้เทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ เข้ามากระตุ้นเพื่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้น อาทิเช่น โปรโมชั่นพิเศษสาหรับผู้แนะนาโครงการให้ผู้อื่นในการเลือกซื้อ
บ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การมีของแถม หรือการรับประกันตัวบ้าน เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
การเคหะแห่งชาติ. (2549 ก). ข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ศรีสยามการพิมพ์.
การเคหะแห่งชาติ. (2549 ข). โครงการบ้านเอื้ออาทรระยะ 1-3 (ปี พ.ศ. 2546-2549). กรุงเทพฯ:
ศรีสยามการพิมพ์.
การเคหะแห่งชาติ. (2557). ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยของการ
เคหะแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557-2560. กรุงเทพฯ: เบญจผลการพิมพ์.
เจตนา ศรีมณีรัตน์. (2549). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกซื้อบ้านใน
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
กรุงเทพฯ.
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์. (2540). แนวความคิด กระบวนการ และโครงสร้างการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
ธัญวิชญ์ ศิริทัพ. (2561). รายงานการวิจัยการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ธนพร แตงขาว. (2541). พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นันทวดี ดวงรักษา. (2549). การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยรามคาแหง, กรุงเทพฯ.
ภาวิณี กาญจนาภา. (2554). การบริหารส่วนประสมการค้าปลกและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด
ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 34(132), 3757.
วรพรรณ ประนอมเชย. (2551). การตัดสินใจซื้อบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
ในจังหวัดอุบลราชธานี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, อุบลราชธานี.

76
วีณา ถิระโสภณ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศิรินทร์ ซึ้งสุนทร. (2542). การเปิดรับ ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มวัยทางาน ตอนต้นที่มี
ต่อการตลาดทางตรง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์และศุภร เสรีรัตน์. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่.
กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2552). การบริหารตลาดยุคใหม่.
กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
สุพจน์ ใยชื่น. (2553). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อบ้านเอื้ออาทรของการเคหะ
แห่งชาติ ในจังหวัดนครสวรรค์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
อิชยา หล่อกิจกุล. (2550). กระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภคในเขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, ปทุมธานี.
อุรารักษ์ ศรีประเสริฐ. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
เอกสิทธิ์ สมศรียานุภาพ. (2552). พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้านเอื้ออาทร ใน
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,
กรุงเทพฯ.
Alonso, W. (1964). Location and land use: Toward a general theory of land rent.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Engel, J. et al. (1995). Consumer behavior. Florida: Dryden.
Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). Englewood, NJ: Prentice Hall.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review,
50(4), 370-396.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994). Consumer behavior (5th ed.). Englewood, NJ:
Prentice Hall.
Walters, C. G. (1978). Consumer behavior (3rd ed.). Homewood Ill: Richard D. Irwin.

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นทีแ่ ปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชวลิต สุราราช*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แปลงอพยพอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 5
ตาบล ดังนี้ ตาบลท่าปลา ตาบลหาดล้า ตาบลจริม ตาบลน้าหมัน และตาบลร่วมจิต จานวน 419 คน
โดยการส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองและนัดวันรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อ ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยใช้การวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA ) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่
อีกครั้งโดยวิธี LSD (Least –Significant Different) พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlations) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 50
ปี ข ึ ้ น ไป จบการศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ประถมศึ ก ษา ประกอบอาชี พ เกษตรกร และเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากโครงการ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อระดับ
ความสาเร็จของโครงการอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน เนื่องจากสถานะโครงการพัฒนาแหล่งน้า
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการเพียง
บางส่วน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพื้น ที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้านเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเพียงด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ (β = 0.373) ด้านการมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบและประเมินผล (β = 0.301) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ (β = 0.251) ที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้าควรให้ความสาคัญการมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์เป็นสาคัญลาดับแรก ทั้งในระยะก่อนและหลังการก่อสร้าง รองลงมาคือ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในระยะระหว่างและหลังการก่อสร้าง และ
ลาดับที่สามคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ ในระยะกาหนดโครงการและระยะระหว่างการ
ก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยกระดับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้า
พื้นที่ชี้แจงสื่อสารทาความเข้าใจประชาชนให้ บ่อยขึ้น การให้ข้อมูลความรู้ และการประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงมากขึ้น
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ โครงการพัฒนาแหล่งน้า
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บทนา
จากการที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า ทาให้
ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้า
สรุปได้มี 3 ประการ คือ ประการแรก ในช่วงเสนอเปิดโครงการ พบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการไม่สามารถดาเนินงานโครงการให้สาเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลางที่มีงบประมาณลงทุนค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่บาง
กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทและเข้ามีส่วนร่วมในโครงการ จึงได้มี
การออกมาชุมนุมและคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ เช่น โครงการอ่างเก็บน้าแม่วงก์ และโครงการอ่าง
เก็บน้าวังหีบ เป็นต้น ประการที่สอง ในช่วงระยะระหว่างการก่อสร้าง ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐโดยไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อดาเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าไม่สามารถ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนระยะเวลาที่กาหนด ประการที่สาม ในช่วงก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
พบว่าการพัฒนาด้านชลประทานที่ผ่านมาให้ความสาคัญ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างด้าน
กายภาพ มากกว่าการพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการระบบชลประทานที่มีอยู่ ประชาชนใน
พื้นที่ขาดความรู้ในด้านการส่งน้าและการบริหารจัดการน้าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
น้าอย่างสิ้นเปลือง ทาให้ไม่สามารถส่งน้าได้ทั่วถึงทุกพื้นที่เป้าหมายเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร
ผู้ใช้น้าเพิ่มสูงขึ้นจากการแย่งน้าชลประทาน เนื่องจากไม่มีกลไกของกลุ่มในการบริหารจัดการน้า และ
ที่สาคัญคือการขาดการร่วมมือกันบารุงรักษา ทาให้ระบบชลประทานอยู่ในสภาพทรุดโทรม (Bottrall,
1981) อีกทั้งในการพัฒนาด้านแหล่งน้าส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ยังเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่กาหนดจาก
บนลงล่ า ง (Top-Down Development Approach) โดยเฉพาะโครงการชลประทานขนาดใหญ่
รูปแบบของโครงการถูกกาหนดจากหน่วยงานของรัฐ ขาดการปรึกษาหารือร่วมกับเกษตรกรหรือกลุ่ม
ผู้ใช้น้า ส่งผลให้โครงการพัฒนาแหล่งน้าไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงในทาง
ปฏิบัติภาครัฐยังไม่มีรูปแบบการส่งเสริม การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการทาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเพียงเฉพาะบางกลุ่มที่ได้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เท่านั้น ถือได้ว่ายังไม่
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ทาให้การดาเนินงานพัฒนาแหล่ง
น้าของภาครัฐที่ผ่านมาไม่ประสบผลสาเร็จ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และลดความขัดแย้งของเกษตรกรผู้ใช้น้า โดยเมื่อมองภาพรวมถือว่าเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้าที่ยัง
ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจาเป็นในการศึกษาถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดของ
การด าเนินการ และศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้นในการ
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ดาเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้าที่ต้องพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีความสนใจศึกษาด้านการมี
ส่วนร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวั ดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกระยะขั้นตอนของการด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ตั้งแต่ระยะก าหนดโครงการ
ระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะระหว่างการก่อสร้าง และระยะภายหลังการก่อสร้างโครงการ (กรม
ชลประทาน, 2552, น. 15) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม ใน
การพัฒนาแหล่งน้าของท้องถิ่น ซึ่งในกระบวนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้า ควรสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ (Cohen & Uphoff, 1980) ท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ทางด้านกายภาพของระบบชลประทาน รวมถึงการพัฒนาทางด้านองค์กรและการบริหารจัดการ ให้
บรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงทางน้าและอาหารให้แก่ประชาชนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจ ที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน ที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
4) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ ที่มีผลต่อความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
5) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ที่มีผล
ต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้
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1) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้รับประโยชน์ในกระบวนการพัฒนาได้รับความสนใจเพิ่ม
มากขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากความล้มเหลวของการพัฒนาในลักษณะพิมพ์เขียวหรือการพัฒนาที่กาหนด
จากบนลงล่ า ง(Top-Down Development Approach) ซึ ่ ง การพั ฒ นาตามแนวทางดั ง กล่ า วไม่
สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนารวมถึงการ
ขาดความรู้สึกความเป็นเจ้าของในโครงการพัฒนาต่างๆ (World Bank, 1986) จากความล้มเหลวของ
การพัฒนาในลักษณะดังกล่าว ทาให้องค์กรพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนตัดสินใจ การดาเนินการ และการรับผลประโยชน์ จากการพัฒนาซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประชาชนในการพัฒนาตนเอง รวมถึงทาให้ผลการพัฒนามีความ
ยั่งยืน (Garcia-Zamor, 1985; Korten, 1980)
Cohen and Uphoff (1981) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมไว้ว่า สมาชิกของชุมชนต้อง
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร
เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการ
พัฒนา รวมทั้ง ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่ว มในการด าเนิ นงาน
(Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน เป็น
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ เป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
จากการศึกษาข้อมูลจากกรมชลประทาน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชนของกระบวนการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า ได้แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กาหนดโครงการ เป็นการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อกาหนดลักษณะโครงการและการวางแผนลดผลกระทบด้าน
สิ ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ ระยะที ่ 2 ก่ อ นการก่ อ สร้า ง เป็ น การให้ป ระชาชนมีส ่ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน ทั้งด้านการเสียสละที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และการอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพื่อเข้า
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 3 ระหว่างการก่อสร้าง เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ
วางแผนงานก่อสร้างโครงการ หรือร่วมดาเนินงานด้านเกี่ยวกับการก่อสร้าง และเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการมีส่วนร่ว มของประชาชนในการส่งมอบ
โครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะระหว่างการก่อสร้างนี้เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของงานด้านการก่อสร้างเพื่อให้
บรรลุตามประสิทธิผล ระยะที่ 4 หลังการก่อสร้าง เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการเกษตร รวมถึ งการให้ประชาชนมีส ่วนร่ว มในการรับผลประโยชน์ ซึ่งต้อง
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ดาเนินการตั้งกลุ่มร่วมกันบริหารจัดการน้าและการบารุงรักษาโครงการ โดยให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน
เป็นพี่เลี้ยงในการจัดสรรน้า
ดังนั้น ในทุกกระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน้าควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ใน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ในระยะกาหนดโครงการและระยะ
ระหว่างการก่อสร้าง 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในระยะก่อนและระยะระหว่างการก่อสร้าง
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในระยะก่อนและระยะหลังการก่อสร้างและ 4) การมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะระหว่างและหลังการก่อสร้าง โดยใช้เครื่องมือ
“ชลประทานท้องถิ่น(ชปท.)” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน ้า ด้วย
ตนเอง ภาครัฐทาหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยสร้างความตระหนักและเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน
สามารถให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนโครงการ สร้างความสาเร็จของโครงการพัฒ นา
แหล่งน้า
2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็ นปัจจัยมีผลต่อระดับการมีส่วน
ร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในการรับรู้ มีความเข้าใจ และสนับสนุนโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่ ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยได้ปรับตัวแปรให้
สอดคล้องกับ แนวคิด Koufman (1949) และนักวิช าการไทยหลายท่านได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการ (เชิงบวก/เชิงลบ) ซึ่ง
พิจารณาจากปัจจัยพื้นที่ถือครอง เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีต่อ
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน
3) ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจที่มี ผลต่อ
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการพัฒนาแหล่งน้า ในระยะกาหนดโครงการและระยะ
ระหว่างการก่อสร้างเป็น กระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการ วางแผน
กิจกรรมโครงการ เพื่อให้ทีมผู้ศึกษาโครงการตัดสินใจเลือกกิจกรรมโครงการ ในขั้นตอนการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้า ได้พบว่าในขั้นตอนนี้ประชาขนได้มีส่วนร่วมเพียงการนาเสนอ
ระบุปัญหา สาเหตุ ประกอบการวางแผนตัดสินใจในเวทีประชาคม หรือการประชุมชี้แจงรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อได้ข้อสรุปความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันกับนักวิชาการที่เป็นผู้ศึกษาโครงการ และ
สอดคล้องกั บความต้องการของประชาชนมากที่สุด รวมถึงประชาชนได้เข้ามามีส ่วนร่วมในช่ว ง
ระหว่างการก่อสร้างทั้งการรับทราบแผนงานก่อสร้าง การวางแผนส่งน้าระหว่างการก่อสร้าง และ
วางแผนในการกาหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อได้รับการสนับสนุนโครงการและ
การยอมรับของประชาชนในการดาเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้า ส่งผลให้โครงการดาเนินการได้
ราบรื่นสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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4) ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้า ในระยะก่อนการก่อสร้างและระยะ
ระหว่างการก่อสร้าง เป็น กระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบไป
ด้วยการอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการประสานงานชุมชน
กับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินงานด้านสารวจ ออกแบบ และการจัดหาที่ดิน เพื่อให้ทีมนักวิชาการดาเนินงาน
ได้อย่างราบรื่นและสามารถกาหนดแบบก่อสร้างได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ในขั้นตอนการ
สารวจ ออกแบบ และการจัดหาที่ดิน ถ้าประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือด้านทรัพยากรใน
การบริจาคเงิน วัสดุ แรงงาน ในก่อสร้างหรือการบารุงรักษาอาคารชลประทาน ทาให้มีความรู้สึกถึง
การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ ซึ่งในงานก่อสร้างโครงการในพื้นที่ได้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นถือว่า
ประชาชนในพื้นที่ร่วมดาเนินการโครงการ สามารถได้รับการยอมรับของประชาชนในการดาเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าส่งผลให้ภาครัฐดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าต่อไปได้ให้สาเร็จ
5) ความสั ม พั น ธ์ ข องการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการรั บ ผลประโยชน์ ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน ้า ในระยะก่อนและหลังการ
ก่อสร้างโครงการ เป็น กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ
ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ในการเสียสละที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้า การมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาโครงการ
และการมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด สรรน ้ า ในพื ้ น ที่ ซึ ่ ง ประชาชนจะเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ ไม่ ข ึ ้ น อยู ่กับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับหรือการรักษาผลประโยชน์ของตน ถ้ามีความคุ้มค่าก็จะร่วมกันบ ารุงรั ก ษา
ผลประโยชน์สาธารณะของโครงการพัฒนาแหล่งน้าให้ดียิ่งขึ้น และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการด้านผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
6) ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่
มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้า ในระยะระหว่างการ
ก่อสร้างและหลังการก่อสร้างโครงการ เป็ น กระบวนการที่ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมทั้งหมด ช่วงระหว่างก่อสร้าง
โครงการ และหลังการก่อสร้างโครงการ เพื่อสามารถรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ป้องปรามการทุจริตที่
คาดจะเกิดขึ้นในการก่อสร้าง อีกทั้งประชาชนสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
แสดงความคิ ด เห็ น เพื ่ อ เป็ น ผลสะท้ อ นในการปรั บ ปรุ ง ในการด าเนิ น งานหรื อ โครงการให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าด้านประสิทธิภาพโครงการ
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนิน การโครงการ) กับ แนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ซึ่งได้แบ่งมิติการมีส ่ว นร่ว ม
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล มาเป็น
ตัวแปรอิสระ และความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการ
ดาเนินการโครงการ และร่วมมือในการบริหารจัดการน้าของโครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มาเป็น
ตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1
(ตัวแปรอิสระ (Independent))
ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ
5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการโครงการ(เชิงบวก/ลบ)

การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ในระยะกาหนด
โครงการและระยะระหว่างการก่อสร้าง
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในระยะก่อนและระยะระหว่าง
การก่อสร้าง
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในระยะก่อนและระยะ
หลังการก่อสร้าง
4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลในระยะ
ระหว่างและหลังการก่อสร้าง

(ตัวแปรตาม)
ความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า
ในพื้นที่
โดยประชาชนในพื้นที่
สนับสนุนการดาเนินการ
โครงการ และร่วมมือใน
การบริหารจัดการน้าของ
โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่ อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่แปลงอพยพ อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ตาบลท่าปลา

85
ตาบลจริม ตาบลหาดล้า ตาบลน้าหมัน และตาบลร่วมจิต จากประชากรจานวนทั้งสิ้น 24,067 คน
6,902 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2562) ขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน
(1976) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า
จานวน 379 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง จานวน
440 คนใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม โดยนามาวิเคราะห์ จานวน 419 คน จากนั้นนาข้อมูล
ไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ในการวิเคราะห์ ความแตกต่ างตั ว แปรเป็นรายกลุ่ ม และเป็นรายคู ่ อี ก ครั้ งโดยวิธ ี LSD และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระยะเวลาที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนมิถุนายน ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการมีส่วนร่วมด้าน
ต่างๆ ระดับความส าเร็จโครงการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่ว มของประชาชน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือน จานวน 419 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 218 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.03 อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
จานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา จานวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.97 ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 และเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ จานวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 85.92
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน้าพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย= 2.98) เมื่อพิจารณาในรายด้านก็พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจาก
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มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย= 3.11) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย= 3.03) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ค่าเฉลี่ย= 3.01) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย= 2.77) ตามลาดับ
จากการจาแนกตามระยะการดาเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน้าพื้นที่แปลงอพยพ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย= 3.04) เมื่อพิจารณาตามระยะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ระยะก าหนดโครงการและระยะก่อนการก่อสร้าง (ค่าเฉลี่ย = 3.10) รองลงมาคือระยะระหว่างการ
ก่อสร้าง(ค่าเฉลี่ย= 2.98) และระยะหลังการก่อสร้าง (ค่าเฉลี่ย= 2.72) ตามลาดับ
3) ความสาเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้าที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการศึกษา พบว่า ผลสาเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้าพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเมินโดยใช้กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย= 3.15)
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัว อย่างประชากรมี ข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ เรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับที่ 1 ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเวณคืนที่ดิน หรือแผนงานด้านการก่อสร้างในพื้นที่
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเพิ่มมากขึ้น อันดับที่ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดหาแหล่งน้าในพื้นที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
อันดับที่ 3 เมื่อได้รับทราบข้อมูลร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้างทาให้ประชาชนเดือดร้อนให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบแก้ไขโดยเร็วอันดับที่ 4 จัดให้เจ้าหน้าที่ชลประทานพบประชาชนเพื่อร่วมรับ
ฟังความคิดเห็นปัญหา และต้องการของประชาชน อันดับที่ 5 จัดเจ้าหน้าที่ชลประทานให้ข้อมูล
คาแนะนาและความรู้ด้านบริหารจัดการน้า เพื่อลดปัญหาการแย่งน้ากัน อันดับที่ 6 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรม ส่งน ้าให้ เพียงพอต่อความต้องการ อันดับที่ 7 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า หรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้า
5) ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้น ที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการมีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด
อุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกันสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ สาคัญที่สุด 3 ด้าน เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลและ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ทั้งนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ ไม่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้สรุปการทดสอบ
สมมติฐานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐาน
Accept
ที่
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้า
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2

2.1

ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
เพศที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน
อายุมีที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน
ระดั บ การศึ กษาที ่ แตกต่ า งกั น น่ า จะมี ผ ลต่ อความส าเร็ จ ของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่
แตกต่างกัน
อาชีพที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน
การเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการโครงการที่แตกต่าง
กันน่าจะมีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่ งน ้าในพื้นที ่แปลงอพยพ
จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนและตั ด สิ น ใจมี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่ งน ้าในพื้นที ่แปลงอพยพ
จังหวัดอุตรดิตถ์

Reject
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐาน
Accept
ที่
2.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานมีผลเชิงบวกต่อความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีผลเชิงบวกต่อความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมีผลเชิง
บวกต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลง
อพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์

Reject





สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้วิจัย สรุป อภิปรายผลดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในรายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตามลาดับ
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาแหล่งน้า ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ถึงแม้ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในโครงการพัฒนาแหล่งน้าในด้านต่างๆ แต่ เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ส่วน
ใหญ่ป ระสานผ่านผู้น าชุมชน แต่ การสื่อสารผู้น าชุมชนส่งให้ ประชาชนในพื้นยังไม่ทั่ว ถึง ท าให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูล ข่าวสารไม่ทั่วถึงกัน ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ใน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในจานวนมากเพียงพอ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าไปในพื้นที่พบ
ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและร่วมฟังความคิดเห็นของประชาชน ยังอยู่
ในระดับน้อย สอดคล้องกับ กุสุมา เขียวเพกา (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลร่อนทอง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย อีกทั้งมีศูนย์รวมการตัดสินใจอยู่ที่ผู้นา
ท้องถิ่นทาให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
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ยกระดับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น เข้าพื้นที่ชี้แจงประชาชนให้มากขึ้น และการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ส่วนในด้านความคิดเห็นหรือทัศนคติเกี่ยวกับระดับความสาเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้า อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานะโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ปัจจุบันอยู่ในระยะที่กาลังดาเนินการก่อสร้างมีแล้วเสร็จเพียงบางส่วน ทาให้ไม่สามารถส่งน้าเข้า ได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งคาดว่าถ้ามีการก่อสร้างระบบส่งน้าแล้วเสร็จ แล้วมีการ
บริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้ร่วมรับประโยชน์จากโครงการ จะสามารถส่งผลต่อ
ระดับความสาเร็จของโครงการให้มากขึ้น
2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสาเร็จ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ
จังหวัดอุตรดิตถ์
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสาเร็จ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้า คือ ปัจจัยด้านอายุ และ
ปัจจัยด้านเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มระดับความสาเร็จโครงการ กับกลุ่มคนที่ให้ความคิดเห็นระดับน้อย เช่น กลุ่มคนช่วงอายุ 20-30 ปี
กับอายุ 31-40 ปี และกลุ่มคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดาเนินโครงการ
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความสาเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลง
อพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลง
อพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสาคัญ 3 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ในการดาเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้าให้ประสบ
ผลสาเร็จ สิ่งสาคัญที่สุดต้องให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการ
พัฒนาพัฒนาแหล่งน้า ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิศร ยืนยง (2561) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันดับแรก จากการที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทั้งนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการที่ไม่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาแหล่งน้าควรให้ความสาคัญหรือยกระดับการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนให้มากขึ้นเป็นสาคัญลาดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในระยะก่อนและ
หลังการก่อสร้าง รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในระยะ
ระหว่างและหลังการก่อสร้าง และลาดับที่สามคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในระยะ
กาหนดโครงการและระยะระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้
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(3.1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจ
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานและร่วมตัดสินใจ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า แต่ยังไม่เพียงพอกับความคาดหวังของประชาชน โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่
ชลประทานพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและร่วมฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างจริงจัง สามารถตอบสนองตรงความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งสอดคล้อง
กับ ธนิศร ยืนยง (2561) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้ องถิ่นในจังหวัด
นครนายก พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง จากการที่ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจบางประการกับเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด
(3.2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยเพียงการประสานงานและอานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ การสนับสนุนปัจจัยทุนทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน รวมถึงการเป็นแรงงาน
รับจ้างในงานก่อสร้างในพื้นที่ ถึงแม้ว่า หน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า การมีส่วนร่ว มของประชาชนบางกิจกรรมยังมีระดับดับน้ อย
เนื่องจากลักษณะงานเป็นเชิงเทคนิค เช่น การมีส่วนร่วมในการวางตาแหน่งจุดก่อสร้างอาคารในช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง และการมีส่วนร่วมโดยเป็นแรงงานรับจ้างในการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น ซึ่ง
ประชาชนไม่ ส ามารถร่ ว มบริ จ าคเงิ น หรื อ สิ ่ ง ของในการก่ อ สร้ า งได้ เนื ่ อ งจากใช้ ง บประมาณ
ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับผลศึกษาของ สมเกียรติ ผาสุ กวงค์ (2543) การด าเนินการต่างๆของ
โครงการนั้นจะใช้งบประมาณภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ เช่นนี้อาจทาไห้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงาน ไม่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการโดยตรง โดยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องคือ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าทุกขั้นตอน
(3.3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ ที่มีผลต่อความสาเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการเกิด
โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ ยังไม่เพียงพอกับความพึงพอใจที่ประชาชนต้องการ เนื่องจากใน
ปัจจุบันอยู่ในระยะที่กาลังดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงบางส่วน ทาให้ไม่สามารถส่งน้าเ ข้าได้
ครอบคลุมทุกพื้น ที่ท ี่ ได้ร ั บ ประโยชน์จากการจัดสรรน ้า โดยที่ยังไม่ได้จัด ตั้ งกลุ ่มผู ้ใช้น ้า หรือ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นทางการ ประชาชนมีความรู้ด้านบริหารจัดการน้ายังมีน้อย
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จึงมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่แนะนา ให้ข้อมูล และความรู้ด้านบริหารจัดการน้า เพื่อลดปัญหาการ
แย่งน้า รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้า และกลุ่มผู้ใช้น้าในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่
ชลประทานเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการน้า เพื่อการจัดสรรน้าอย่างเป็นธรรม ส่งน้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ส่งผลให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(3.4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ถึงแม้หน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์
และตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความพึงพอใจที่ประชาชนต้ องการ
พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนบางกิ จกรรมยั งมี ร ะดั บ ดับ น้อ ย เช่ น การมี ส ่ ว นร่ว มเข้ าไป
สังเกตการณ์การทางานของผู้รับจ้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปก่อสร้างแหล่งน้าในท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมในตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของอาคารต่างๆ เนื่องจากอาคารบางแห่งซึ่งก่อ สร้างเพิ่งแล้ว
เสร็จยังไม่มีการใช้งาน ไม่สามารถประเมินการตรวจสอบการใช้งานได้บางอาคารชลประทาน ขณะที่
ในช่วงระหว่างการก่อสร้างประชาชนในพื้นที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้างอย่ าง
ทันท่วงทีกับความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลจากประชาชน
ปัจจุบันมีช่องทางในสื่อออนไลน์ สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อสามารถตรวจสอบการทางานของภาครัฐได้
อีกทาง หรือช่องทางสายด่วนข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิศร ยืนยง (2561) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒ นา
ท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกพบว่า การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง จากการที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อเป็น ข้อมูล ในการประเมินผล อีกทั้งประชาชนได้เข้าไปเป็นส่ว นหนึ่งในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นผลย้อนกลับต่อการดาเนินการโครงการต่างๆ ที่หน่วยงาน
ของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทาขึ้น
4) ข้อเสนอแนะในการวิจัย
(4.1) ในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะระหว่างการก่อสร้างโครงการ และระยะหลังการ
ก่อสร้างโครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้านงานชลประทาน การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเวณคืนที่ดิน แผนการจัดสรรน้า แผนงานและผลงานด้านการก่อสร้างใน
พื้นที่ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งปิดประกาศข่าวสาร หรือแจ้งความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของโครงการ ให้ทราบโดยทั่วถึงทุกหมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้เห็น ถึง
ประโยชน์หรือผลกระทบที่ตนเองได้รับและเพื่อการติดตามงานของโครงการ
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(4.2) ในระยะกาหนดโครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการศึกษาวางโครงการ
เพื่อจัดหาแหล่งน้าในบางพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้า โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันกับทุกชุมชนในการ
วางแผนตัดสินใจเพื่อวางโครงการ
(4.3) ในระยะระหว่ า งการก่ อ สร้ างและหลัง การก่อ สร้า งโครงการ ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน โดยให้
ทาอย่างเร่งด่วนเมื่อที่ได้รับทราบข้อมูล ผ่านช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ จากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
(4.4) ทุ ก ขั ้ น ตอนของการด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น ้ า ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ชลประทานออกพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และร่วมฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือพื้นที่ประสบปัญหาด้านขาดแคลนน้า โดยมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการดาเนินงานทุกขั้นตอน มีการปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชน
(4.5) ในระยะหลั ง การก่ อ สร้ า งโครงการ ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ช ลประทานให้ ค วามรู้
ข้อแนะนา และข้อมูลด้านบริหารจัดการน้า เพื่อลดปัญหาการแย่งน้าในพื้นที่ รวมถึงให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้า และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า โดยให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน
เป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการน้า เพื่อการจัดสรรน้าอย่างเป็นธรรม และส่งน้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
สิ่งสาคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาแหล่งน้าควรให้ความสาคัญหรือยกระดับการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนให้มากขึ้นเป็นส าคัญล าดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และลาดับที่สามคือ ด้านการ
มีส ่ว นร่ว มในการวางแผนตัดสิน ใจในทุกกระบวนงานโครงการพัฒ นาแหล่งน ้า ภาครัฐ ควรควร
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือ “ชลประทานท้องถิ่น (ชปท.)” ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้าด้วยตนเอง ภาครัฐทาหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดย
สร้างความตระหนักและเป็น เจ้าของโครงการร่วมกัน สามารถให้ประชาชนในพื้นที่ร่ว มกันเพื่อ
สนับสนุนโครงการ สร้างความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
5) ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
(5.1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการบริหารจัดการน้า
ในพื้นที่ หรือศึกษาการมีส่วนร่วมในเรื่องเดียวกันนี้กับพื้นที่อื่นๆ ด้วยเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ ทาให้
วิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนาไปส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งานชลประทานมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความสาเร็จของงานพัฒนาแหล่งน้าเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
(5.2) ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ส ามารถจู ง ใจ ในการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนที ่ ม ี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีผลต่อความสาเร็จ

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการ

ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด

พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด

อุตรดิตถ์ ดสินใจ
1)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนตั

อุตรดิตถ์(เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน

เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการโครงการ)

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ผลการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

ระดับการมีส่วนร่วมประชาชน อยู่ใน

ความสาเร็จโครงการ คือ

ระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน

ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัย

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ระดับการมีส่วนร่วมประชาชนที่มีผลต่อ

ด้านเป็นผู้ได้รับผลกระทบใน

วางแผนตัดสินใจ

ความสาเร็จโครงการเรียงตามลาดับ

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ความสาคัญ ดังนี้

การดาเนินโครงการ

ดาเนินงาน
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับ

การมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ

ผลประโยชน์

ปานกลาง ทั้ง 4 ระยะ

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม

1)ระยะกาหนดโครงการ

ตรวจสอบ และประเมินผล

ความสาเร็จโครงการ ระดับปานกลาง

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนตัดสินใจ

2)ระยะก่อนการก่อสร้าง
3)ระยะระหว่างการก่อสร้าง
4)ระยะหลังการก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วม
จากกลุ่มตัวอย่างประชากร

ข้อเสนอแนะ

1) ยกระดับการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านงานชลประทานให้มากขึ้น
2) ปรึกษาหารือกับชุมชน ร่วมวางโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า
3) จากข้อร้องเรียนต่างๆในพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
4).ให้เจ้าหน้าที่ร่วมปรึกษาหารือรับฟังปัญหา โดยให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
5) เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้เรื่องน้าและการจัดสรรน้า และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า และคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้า
6) ให้ความสาคัญหรือยกระดับการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้มากขึ้นเป็นสาคัญลาดับแรก คือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ภาครัฐควรควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยใช้เครื่องมือ “ชลประทานท้องถิ่น (ชปท.)” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน้าด้วยตนเอง ภาครัฐทาหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ภาพที่ 2 สรุปผลศึกษาและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและได้มีการบริหารจัดการนา้ ใน
พื้นที่ หรือศึกษาการมีส่วนร่วมในเรื่อง
เดียวกันนี้กบั พื้นที่อื่นๆ ด้วย
2) ควรศึกษาปัจจัยที่สามารถจูงใจ ในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมของโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งนำ้ และบำรุงรักษา
แควน้อยบำรุงแดน พื้นที่ตำบลท่างาม ตำบลท้อแท้
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำโครงการ การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความ ต้องการ
ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น้ำและบ ำรุงรักษำ
แควน้อยบำรุงแดน ประชากร คือ เกษตรกรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเจ้าของแปลงมีชื่ อ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
จ ำนวน 351 คน เครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ใช้ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t –
test ค่ า สถิ ติ One Way ANOVA วิ ธ ี ก าร scheffe และค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ ข องเพียร์สั น
(Pearson‘s Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่สั่งผลต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกร ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ด้านการรับรู้ (Perception) ด้านการเรียนรู้ (Learning)
และด้านความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน ส่วนระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ คิดเป็นระดับ มาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุและขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร
ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 ส่ ว นปั จ จั ย ด้ านแรงจู ง ใจ ด้ า นการรั บ รู ้ ด้ า นการเรีย นรู้ แ ละด้า นความเชื ่อ และทัศ นคติมี

*

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
จังหวัดพิษณุโลก
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ที่มาและความสำคัญ
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่หรือประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมี
พื้นที่สำหรับการเกษตรประมาณ ร้อยละ 43 หรือประมาณ 138 ล้านไร่ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมี
พื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 33.79 ล้านไร่ รวมถึงมีการพัฒนาระบบชลประทานในแปลงนา 12.84 ล้านไร่
แยกเป็นรูปแบบจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 10.85 ล้านไร่ และแบบจัดรูปที่ดิน 1.99 ล้านไร่ (ข้อมูล
ณ สิ้นปี 2558) ซึ่งยังเหลือพื้นที่เกษตรชลประทานอี กมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในระดับ แปลงนา
ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่เกษตรในระดับแปลงนาให้มีศักยภาพสูงสุดนั้น สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลางจะเป็น
ผู้จัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน รวมทั้ง กำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามแผนแนวทาง
การประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการจัดระบบชลประทานการบริห ารและ
พั ฒ นาที ่ ด ิ น และการอื ่ น ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การท ำเกษตรกรรม ซึ่ ง และจากการที่
ประชากรส่ว นใหญ่ ข องประเทศมี อ าชีพ ทางการเกษตร โดยสื บ ทอดจากบรรพบุร ุษ มานานนับ
ศตวรรษแล้ว การทำอาชีพเกษตรกรรมของคนไทยในสมัยก่อน ๆ นั้น ต้ องอาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเพาะปลูก ในระยะต่อมาประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแสวงหา
พื้นที่ทำกินก็ได้ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย กลุ่มคนที่ไม่มีพื้นที่ ทำกินเป็นของตนเอง
บางกลุ่ม ได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่ง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต้องเปลี่ยน
แปรสภาพไปฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาล และเพียงพอสาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็ไม่
ตกต้องตามฤดูกาล และไม่เพียงพอ ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น การจัดหาน้ำโดยการ
สร้ า งระบบชลประทานมาเพิ ่ ม เติ ม จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ า งมาก เพื ่ อ ที ่ จ ะช่ ว ยในกำรท ำอำชี พ
เกษตรกรรมได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
โครงการชลประทานในประเทศไทย ได้ ท ำกันมานานหลายทศวรรษแล้ว ซึ่ งในปัจจุบัน
รัฐบาลได้ก่อสร้างระบบชลประทานเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก หลายโครงการ
ทั ่ ว ประเทศ ส ำหรั บ จั ด หาน ้ ำ เพื ่ อ ใช้ ใ นการเกษตร ครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ ป ระมาณ 27 ล้ า นไร่
และได้ริเริ่มจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินขึ้น เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในปัจจุบัน โครงการจัด
รูป ที่ดิน ได้ ด ำเนิน การไปแล้ว ในท้องที่จังหวัดต่างๆ รวม 27 จังหวั ด คือ พิจิตร ล ำปาง ราชบุรี
สุ พ รรณบุ ร ี ชั ย นาท สิ ง ห์ บ ุ ร ี กาญจนบุ ร ี อ่ า งทอง เพชรบุ ร ี นครสวรรค์ ลพบุ ร ี สระบุ รี
พระนครศรีอยุธ ยา ปทุมธานี นครปฐม สกลนคร ขอนแก่น เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม
อุ บ ลราชธานี หนองคาย อุ ด รธานี นครศรี ธ รรมราช ปั ต ตานี แ ละพิ ษ ณุ โ ลก ซึ ่ ง รวมถึ ง พื ้ น ที่
ชลประทานของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
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พื ้ น ที ่ ช ลประทานของเขื ่ อ นแควน้ อ ยบ ำรุ ง แดน อั น เนื ่ อ งมาจากพระรำชด ำริ ในเขต
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน หมู่4 บ้านเขาหินลาด ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จั ด อยู ่ ใ นแผนแม่ บ ทในการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น ระยะ 20 ปี ทั ้ ง นี ้ โ ครงสร้ า งภาค
การเกษตรของเกษตรในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระรำชดำริ มีลักษณะเป็น
แบบครัวเรือนเกษตรมีลักษณะเป็นแบบรายยอยที่มีพื่นที่การเพาะปลูกทางการเกษตรขนาดเล็ก
ต่างคนต่างดำเนินงานของตนเอง ส่งผลให้เกษตรกรต้องเผชิญ กับปัญหาและข้อจำกัดต่ำงๆ เช่น มี
รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อ ควำมอยู่รอด ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาในด้านการขำดอำนำจ
ต่อรองของเกษตรกรตลอดจนกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาด้านการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่ เข้าถึงเกษตรกรเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาทางด้านการเชื่อมโยง
ตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม
ซึ่งการจัดรูป ที่ดิน อาจช่ว ยเหลือ แก้ปัญหาบางส่ว นให้เกษตรกรได้ ทั้งนี้เนื่องจากน ้ำ เป็นปัจจัย
หลักของเกษตรกรรม เมื่อมี การพัฒนาเกษตรกรรมความต้องการน้ำ ก็ย่อมจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย การ
จัดรูปที่ดินจึงเป็นคำตอบ
ทั ้ ง นี ้ จ ากประสบการณ์ ท ี ่ ผ ่ า นมา ในการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น มั ก ประสบปั ญ หาการไม่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯของเกษตรกร ทั้งๆ ที่ได้มีการพูดคุยท ำประชาคม ก่อนท ำโครงการฯแล้ว เกษตรกรมี
ความยินดีเข้าร่วมโครงการฯ แต่เมื่อได้รับอนุมั ติให้ด ำเนินการ จะมีเกษตรกรบางส่วนไม่ยอมเข้า
ร่วมโครงการฯ โดยมีเหตุผลต่าง ๆ เช่น อายุมากไม่อยากทำแล้ว ที่ดินไม่ได้ทำเอง ให้ผู้อื่นเชา ที่ดิน
ถือครองร่วมหลายคนต้องตกลงกั นก่ อน ทายาทไม่ ท ำเกษตร รอคอยโครงการนานเลยเปลี่ย นใจ
เห็นที่อื่นทำแล้วไม่ดีต้องการค่าชดเชยระหว่างก่่อสร้าง เสียที่ดินบางส่วนเพื่อ ทำระบบเสียค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างระบบ เพิ่มขั้นตอนในการท ำธุรกรรมในที่ดิน (ซื้อ ขาย โอน ฯ) หรือเสียประโยชน์
ในการใช้ที่ดินช่วงก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่ง ทำให้เกิดปัญหาการดาเนินงานตามโครงการฯ ทำให้อาจต้อง
เปลี่ยนแปลง สถานที่ ด ำเนินการ หรือ ต้องพยายามชี้แจงและเกลี้ยกล่อมเกษตรกรให้กลับเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้า ในการพัฒนาประเทศ
จากเหตุ ผ ลดั ง ล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ ศ ึ ก ษาซึ ่ ง เป็ น บุ ค ลากรของกรมชลประทานและมี ห น้ า ที่
โดยตรงในเรื่องดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ใน
การเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
พื้นที่ตำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่ อค้นหา
ปัจจัยทมีผลต่่อการตัดสินใจของเกษตรกร ซึ่ งข้อมูลของการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการ การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ในการเข้าร่วม
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ส่งผลดีต่อ
การแก้ปัญหาของเกษตรกรในการใช้ น ้ำ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย
แก้ปัญหาบางส่วนให้เกษตรกร และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่ มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจั ดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโคงการส่ง น ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบล
ท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัด ท ำโครงการ การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไป
ตามความต้องการของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น้ำ
และบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

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
ที่มีควำมหมำยอย่ำงใดอย่างหนึ่ง นักวิชากรอีกท่านหนึ่ง คือ Mowen (1995, p. 191) กล่าวว่ำสิ่งจูงใจ
ที่จะเป็นจุดเริ่มต้น 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)
เป็ น ผล เนื่องมาจากการได้ร ับ ประสบการณ์ และประสบการณ์ ที่ได้รับนี้ ไ ม่ จ ำเป็นจะต้ อ งเป็ น
ประสบการณ์ ท ี ่ เ กิ ด จากผลกระทบต่ อ บุ ค คลนั ้ น โดยตรง แต่ ก ารเรี ย นรู ้ อ าจจะเกิ ด ขึ ้ น ได้ จ าก
การสังเกตเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นอีกด้วย ในขณะที่ McCarthy และ Perreault (1993, p. 209)
กล่าวถึง ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attiude) ความเชื่ออาจเป็นส่วนประกอบช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติของบุคคล แต่ไม่ จ ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการชอบหรือไม่ช อบ ความเชื่อของบุคคลหรื อ
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์การโฆษณาและการได้พูดคุยกับบุคคลอื่นๆ ส่วนทัศนคติหรือเจตคติ
หมายถึง แนวความคิดเป็น (หรือท่าที) ของบุคคลที่มีต่อบางสิ่งบางอย่ำงเช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งโฆษณา
พนักงาน ขาย บริษัทหรือความคิด
สรุป การตัดสินใจจะมาปัจจัยทางจิตวิทยา 4 ประการ แรงจูงใจ คือ การรับรู้ การเรียนรู้
ทัศนคติ และความเชื่อ

101
(2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อิทธิพงศ์ ตันมณี (2556) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท ำให้ได้รูปแบบการจัดรูปที่ดินในประเทศไทยที่มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางสำหรับการพัฒนาวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยต่อไป โดยวิธีการ
จัดรูปที่ดินจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับสังคม ส่วนร่วมภาครัฐ
และเอกชนจนถึงในระดับบุคคลเจ้าของที่ดิน แม้ ว่ำการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื่นที่จะมีกระบวนการ
ในการด ำเนิ น โครงการที ่ซ ั บ ซ้ อ นทั้ ง ในเชิง กว้ า งและในเชิ งลึก แต่ จ ะเป็ นการสร้ างแนวคิดใหม่
ในสังคมไทยให้ตระหนักถึงการพัฒนาในพื้นที่ของตนโดยไม่จาเป็นต้องรอการพัฒนา จากภาครัฐ
แต่เพียงฝ่ายเดียว
มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ์ (2556) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบ ำรุงรักษำระบบชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการส่ง น ้ำ และ
บ ำรุ ง รั ก ษาเขื ่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ ผลจากการวิ จ ั ย พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ชลประทานมี ก ารบริ ห าร
จัดการภายในกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในการ
บำรุงรักษำระบบชลประทาน ได้แก่ อายุ ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การได้ รั บ ข่ า วสาร และปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของเกษตรกรในการบ ำรุ ง รั ก ษาระบบ
ชลประทาน 3 ล ำดับ แรก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้ น ้ำ ชลประทานมีส ่ว นร่วมในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ น ้ำ
ชลประทานในเขตพื้นที่ 2) กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้
น ้ ำ และข้ อ ตกลงอย่ า งสม ่ ำ เสมอ 3) กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น ้ ำ ชลประทานได้ ร ั บ ประโยชน์ จ ากการจั ด การ
ระบบชลประทาน ซึ่งมีการจัดสรรน้ำตามรอบเวรการใช้น้ำ
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ สำหรับ
ปั จ จั ย ในการเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ เ กษตรกรให้ ความ ส ำคั ญ
ทางปัจจัยด้านการตลาดมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาสถานที่และตลาดในการจัด จำหน่าย
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริห าร จัดการ
และปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น โครงการส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการที่ไม่ชัดเจน มีเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วม
โครงการที่ยุ่งยาก และมีข้อจำกัดในเรื่องพืน่ ที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ
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2) กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

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

1.
2.
3.
4.

การตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษำ
แควน้อยบำรุงแดน

ปัจจัยทางจิตวิทยา
แรงจูงใจ
การรับรู้
การเรียนรู้
ทัศนคติและความเชื่อ

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1) ประชากรและกล่มตัวอย่าง
ประชากร คือเกษตรกร ในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น้ำและ
บ ำรุง รักษาแควน้อยบ ำรุงแดน พื้นที่ ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อ ำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก (ส ำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จ ำนวน 6,076 คน (ส ำนักงานจัดรูป ที่
พิษณุโลก, 2563)
กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก กำรคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือ 375 คน
2) เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็น คำถำม
คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ย วกั บปั จจัยทาง

103
จิตวิทยาของเกษตรกร ที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่ว มโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมฯ
และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที ่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่ ง น ้ ำ และบ ำรุ ง รั กษาแควน้ อยบ ำรุ ง แดน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับเกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
375 คน โดยแจกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืน 351 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.60
3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) น ำมาแจกแจงความถี ่ แ ละสรุ ป เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จำแนกตามระดับมากน้อย
จากระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม 5 ระดับ ส่วนการทดสอบสมมติฐาน
ใช้ค่าสถิติ t – test ค่าสถิติ One Way ANOVA กับการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
scheffe และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson‘s (Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
นำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ ำนวน 210 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.83 และ
เป็ น เพศหญิ ง จ ำนวน 141 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.17 ของผู ้ ต อบแบบสอบถามทั ้ ง หมด ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามจะมีอายุอยูในช่่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.91 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุ ด
ประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 48.72 มีส ถานภาพการสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.41 มีขนาดที่ดิน
ที่เข้าร่วมโครงการ 11-15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.318
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิ ทยำที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการ
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
พื้นที่ตำบลท่างาม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
(1) ด้านแรงจูงใจ (Motivation)
พบว่ า ระดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บปั จ จั ย ทางจิ ตวิ ทยาที ่ ส ั ่ งผลต่ อ การตั ดสิ น ใจของ เกษตรกร
ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
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)
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที ่ ส ั ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น ้ำและบ ำรุงรักษา
แควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการรับรู้ (Perception) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็น
ระดับ มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มีเงื่อนไข 5 ปี ในการโอนกรรมสิท ธ์ค่ำคะแนนเฉลี่ย
4.42 คิดเป็นระดับมากที่สุดรองลงมา คือสูญเสียที่ดิน 3-7 % ของที่ดินในการเข้ำร่วมโครงการ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นระดับมากที่สุด
(3) ด้านการเรียนรู้ (Learning)
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที ่ ส ั ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ของเกษตรกร ในการเข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรม โครงการส่ ง น ้ ำ และ
บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเรียนรู้ (Learning) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
4.15 คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเสียประโยชน์ในการใช้ ที่ดินช่วง
ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ ง มี ค ่ า คะแนนเฉลี ่ ย 4.23 คิ ด เป็ น ระดั บ มากที ่ ส ุ ด รองลงมา ท่ า นอาจต้ อ ง
เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระบบบางส่วน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นระดับมากที่สุด
(4) ด้านความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude)
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที ่ ส ั ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ของเกษตรกร ในการเข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรม โครงการส่ ง น ้ ำ และ
บ ำรุ ง รั ก ษาแควน้ อ ยบ ำรุ ง แดน ผู ้ ต อบแบบสอบถาม ด้ า นความเชื ่ อ และทั ศ นคติ (Belief and
Attitude) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ท่ำน
อยู่ ติดถนน และน ้ำ แล้ว จึง ไม่มีความจ ำเป็นเข้าร่ว มโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 คิดเป็น
ระดับ มากที่ส ุดรองลงมา คือทายาท ของท่านไม่ทาการเกษตร จึงไม่มีประโยชน์ในการเช้าร่วม
โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก
3) ความคิด เห็น เกี่ยวกับ กำรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08
คิดเป็น ระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่ส ุด คือ คาดว่าจะมีความพึงพอใจ หลังจาก
ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ เรื่อง ได้รับทราบ
ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบของการเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็น ระดับมาก
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4) การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุต ิฐานที่ 1 ปัจ จัย ทางประชากรศาสตร์ข องเกษตรกรมีผ ลต่ อการตั ดสิน ใจเข้า ร่ ว ม
โครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรมของ โครงการส่ ง น ้ ำ และบ ำรุ ง รั ก ษาแควน้ อ ยบ ำรุ ง แดน
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที ่ ม ี เ พศอายุ แ ละขนาดที ่ ด ิ น ที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ แตกต่ า ง กั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า
ร่วมโครงการจัดรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่ง น ้ำ และบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุ ง แดน
แตกต่างกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
โดยเกษตรกร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่ว มโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรมของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน แตกต่างกัน แตกต่างกัน 1 คู่ คือ
เกษตรกร ที่มีอายุน้อยกว่า/เท่า กับ 35 ปี จะมีระดับการตัด สินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมของ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน แตกต่างจากเกษตรกรที่มีอายุ
46-55 ปี อย่ ำ งมี ร ะดั บ นั ย ส ำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่ 0.05 ส่ ว นกลุ ่ ม อายุ อ ื ่ น ๆ ไม่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น
สำหรับเกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแควน้อยบารุงแดน แตกต่างกัน 2 คู่คือ
เกษตรกรที ่ ม ี ข นาดที ่ ด ิ น ที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ 6 - 10 ไร่ จ ะมี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรมของโครงการส่ ง น ้ ำ และบ ำรุ ง รั ก ษาแควน้ อ ยบ ำรุ ง แดน
แตกต่างจาก เกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 11 - 15 ไร่ อย่ำงมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 และเกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 11 - 15 ไร่ จะมีระดับการตัดสินใจเข้าร่ วม
โครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรมของโครงการส่ ง น ้ ำ และบ ำรุ ง รั ก ษาแควน้ อ ยบ ำรุ ง แดน
แตกต่างจากเกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่ำ 15 ไร่ อย่ำงมีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ส่วนกลุ่มขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
ทั้งนี้เกษตรกร ที่มีร ะดับ การศึกษาและสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกัน มีระดับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุง
แดนไม่แตกต่างกัน อย่ำงไม่ม่ นี ัยสำคัญทางสถิติจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยทางจิตวิทยามีควำมสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้า
ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ พ บว่ ำ ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาด้ า นแรงจู ง ใจด้ า นการรั บ รู ้ ด ้ า น
การเรี ย นรู ้ แ ละด้ า นความเชื ่ อ และทั ศ นคติ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ปานกลาง กั บ การตั ด สิ น ใจ
ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษา
แควน้อยบำรุงแดนอย่ำงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น ้ำและ
บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดนผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านแรงจูงใจ (Motivation) คิดเป็นระดับ มาก
โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนา รองลงมา คือ
ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ จึงเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ คล้ายคลึงกับพงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562 ,
บทคั ด ย่ อ ) ที ่ ว ิ จ ั ย เรื ่ อ งการเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ข องเกษตรกร
ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจ ัย พบว่ำ ปัจจัยในการเข้าร่ว มโครงการส่ งเสริ มระบบเกษตรนา
แปลงใหญ่คือปัจจัยด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตในการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร และ
มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ (2556) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกรในการบ ำรุ ง รั ก ษาระบบชลประทาน: กรณี ศ ึ ก ษาโครงการส่ ง น ้ ำ และ
บำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ใน
กำรบ ำรุง รักษาระบบชลประทาน 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้ น ้ำ ชลประทานมีส ่ว นร่วมใน
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ น ้ำ ชลประทานในเขตพื้นที่ 2) กลุ่มผู้ใช้ น ้ำ ชลประทานให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บของการใช้ น ้ ำ และข้อตกลงอย่ า งสม่ าเสมอ 3) กลุ่มผู้ใช้ น ้ำ ชลประทานได้ รั บ
ประโยชน์จากการจัดการระบบชลปะทาน ซึ่งมีการจัดสรรน้ำตามรอบเวรการใช้น้ำ
2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น ้ำและ
บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเรียนรู้ (Learning) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
คิ ด เป็ น ระดั บ มาก โดยเรื ่ อ งที่ ค ่า คะแนนเฉลี ่ ยมากที่ ส ุ ด คื อ เสี ย ประโยชน์ใ นการใช้ ท ี่ ดินช่ว ง
ดำเนินกำรก่อสร้ำง รองลงมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบางส่วน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เกษตรกรส่ว นใหญ่ฐ านะยากจน จึงไม่ต้ องการเสี ยผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บงานวิจ ั ย ของ
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบ
เกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่ำ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
คือ มีข้อจำกัดในเรื่องพืั้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ
3) ผลการศึกษา พบว่ำ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ำ เพศ อายุและขนาดที่ดินที่เข้าร่วม
โครงการฯของเกษตรกร ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างกัน อยางมี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ใกล้เคียงกับ มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ์
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(2556) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบ ำรุงรักษาระบบชลประทาน:
กรณี ศ ึ ก ษาโครงการส่ ง น ้ ำ และบ ำรุ ง รั ก ษาเขื ่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ ผลจากการวิ จ ั ย พบว่ า ปั จ จั ย
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของเกษตรกรในกำรบ ำรุ ง รั ก ษำระบบชลประทาน ได้ แ ก่ อ ายุ ท ี ่ ตั้ ง
แหล่งเพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การได้รับข่าวสาร และพิศชนก สุนทรพฤกษ์
(2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคใน
เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ
อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพัก
โดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีสถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4) ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านการรับรู้
ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติและมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกร ในการ
เข้าร่วมโครงการฯ อย่ำงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ตรงกับ
มลจิ ร า ทองเทพ ชวเลข วณิ ช เวทิ น และ พิ พ ั ฒ น์ สอนวงษ์ (2556) วิ จ ั ย เรื ่ อ งปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรบ ำรุงรักษาระบบชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการส่ง น ้ำ และ
บำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยสังคมของเกษตรกรในกำรบ ำรุงรักษา
ระบบชลประทาน ได้แก่การได้รับข่าวสาร

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
1) บทสรุป
ในเรื่องความคิดเห็น เกี่ย วกั บปัจจัยทางจิตวิทยามีผ ลต่ อการตัดสินใจของเกษตรกร ใน
การเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านแรงจูงใจ (Motivation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนามีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็น
ระดั บ มาก รองลงมา คื อ ได้ ผ ลผลิ ต ที ่ ส ู ง ขึ ้ น มี ค ่ า คะแนนเฉลี ่ ย 4.09 คิ ด เป็ น ระดั บ มากส่ ว น
ด้านการรับรู้ (Perception) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดมีเงื่อนไข 5 ปี ในการโอนกรรมสิทธิ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นระดับมากที่สุ ด
รองลงมา คือสูญเสียที่ดิน 3-7 % ของที่ดินในการเข้ำร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 คิดเป็น
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ด้านการเรียนรู้ (Learning) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.15 คิดเป็นระดับมาก โดย
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เรื่องที่ค่า คะแนนเฉลี่ย มากที่สุด คือ ท่ำนเสียประโยชน์ในการใช้ที่ดินช่ว ง ด ำเนินกำรก่อสร้ ำง
มี ค ่ า คะแนนเฉลี ่ ย 4.23 คิ ด เป็ น ระดั บ มากที ่ ส ุ ด รองลงมา ท่ า นอาจต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ก่อสร้างระบบบางส่วน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นระดับมากที่สุดและด้านความเชื่อ และทัศนคติ
(Belief and Attitude) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด ท่ำนอยู่ติดถนน และน้ำแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25
คิดเป็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือทายาทของท่านไม่ ทำการเกษตร จึงไม่มีประโยชน์ในการเช้าร่วม
โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก สำหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
คือคาดว่าจะมีความพึงพอใจหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับมาก
รองลงมา คือ เรื่องได้ร ับ ทราบข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งทางบวกและทางลบของการเข้าร่ว มโครงการฯ
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ทางประชากรศาสตร์ ข องเกษตรกร ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ที่มีเพศอายุและขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแควน้อยบารุง แดน
แตกต่างกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เกษตรกร ที่
มีระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ไม่แตกต่างกัน อย่ำง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ในการทดสอบสมมติฐานที่ปัจจัยทางจิตวิทยามี ควำมสัมพันธ์กับการตัดสินใจของ เกษตรกร
ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษา แควน้อยบำรุง
แดน พบว่า ปัจ จัย ทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ด้านการเรียนรู้ และด้านความเชื่ อ
และทั ศ นคติ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ปานกลางกั บ การตั ด สิ น ใจของเกษตรกร ในการเข้ า
ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อย่ำง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1.1) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ย วกั บปัจจัยทางจิตวิ ท ยา
ที่สั่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง
น ้ ำ และบ ำรุ ง รั ก ษาแควน้ อ ยบ ำรุ ง แดน ผู ้ ต อบแบบสอบถาม ด้ า นการเรี ย นรู้ (Learning) มี ค่ า
คะแนนเฉลี ่ ย รวมคิ ด เป็ น ระดั บ มาก โดยเรื ่ อ งที ่ ค ่ า คะแนนเฉลี ่ ย มากที ่ ส ุ ด คื อ เสี ย ประโยชน์
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ในการใช้ที่ดินช่วง ดำเนินกำรก่อสร้ ำง รองลงมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระบบบางส่วน
ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการชดเชยค่ำเสียผลประโยชน์ระหว่ำงการก่่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายที่
เก็บจากเกษตรให้ น้อยลงกวาเดิม
(1.2) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ย วกั บปัจจัยทางจิตวิ ท ยา
ที่สั่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการรับรู้ (Perception) เรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดมีเงื่อนไข 5 ปี ในการโอนกรรมสิทธิรองลงมา คือสูญเสียที่ดิน 3-7 % ของที่ดินใน
การเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นจึงควรปรับการลดเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ให้น้อยลง
(1.3) ผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านแรงจูงใจ (Motivation) คิดเป็นระดับ
มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนา รองลงมา
คือ ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น แสดงว่ำเกษตรกรเล็งเห็นผลประโยชน์จึงเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้นจึงควรมีการ
ประชาสัมพัน ธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่ว มโครงการฯ ในทุกด้าน
เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบ
(1.4) ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า เพศ อายุ และ
ขนาดที่ดินที่เข้า ร่วมโครงการฯของเกษตรกร ที่แตกต่างกนั มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงควรให้ควำมสำคัญกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ดังกล่าว โดยเฉพาะขนาดที่ดิี่เข้าร่วมโครงการฯซึ่งมีผลมาจากการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
ซึ่งต้องค้นหารายละเอียดต่อไป
(1.5) ผลการศึกษา พบว่ำ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ำ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ และมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจของ
เกษตรกร ในการเข้ า ร่ ว มโครงการฯ อย่ ำ งมี น ั ย ส ำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .01 ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
(1.6) ควรจั ด สรรงบประมาณให้ ม ี ค ่ า ชดเชยในเรื ่ อ งการสู ญ เสี ย ที ่ ด ิ น ในการ
ดำเนินกำรตามโครงการฯ ให้เกษตรกรที่ที่ดินลดลง
(1.7) ควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึ งผลที่ได้จำกกำรดำเนินกำรโครงการฯ
อย่างละเอียดทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
(1.8) ควรท ำประชาคมทุ ก ครั ้ ง ก่ อ นด ำเนิ น การตามโครงการฯ เพื ่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของเกษตรกรฯ
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(2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
(2.1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึง จำนวนเงินในการชดเชยค่าเสียผลประโยชน์ระหว่าง
กำรก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายที่เก็บจากเกษตรให้เหมาะสม
(2.2) ควรมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบหรื อ ปั จ จั ย ด้ า นอื ่ น ๆ ส่ ง ต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ของเกษตรกรในการเข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรม โครงการส่ ง น ้ ำ และ
บำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน เพื่อสามารถนข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในกำรจัดทำโครงการ
การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภาพ
(2.3) ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้านต่า ง ๆ เกี่ย วกับ การตัดสิน ใจ
ของเกษตรกร ในการเข้ า ร่ ว มโครงการจั ด รู ป ที ่ ด ิ น เพื ่ อ เกษตรกรรม เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
และแก้ไขได้ตรง ประเด็นทีใ่ ห้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่ำงมีประสิทธิภาพ
(2.4) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของเกษตรกรในกำรเข้าร่วมโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน : กรณีศึกษา
ผู้นาท้องที่ในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
นภมณฑ์ ฝีปากเพราะ*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิส ระ เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส ่งผลต่อประสิทธิภ าพการท างาน
กรณีศึกษาผู้น าท้องที่ในเขตพื้นที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา และปัจจัยด้านความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน ในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้สาหรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรผู้ดารงตาแหน่ง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาต าบล
สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ ทุกหมู่บ้าน ทุกตาบลในเขตพื้นที่
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จานวน 12 ตาบล 91 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็นจานวน 321 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรือ
อุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญาอยู่ในระดับ มากที่ส ุด ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากที่ สุ ด
และด้านประสิทธิภาพการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรอิสระ
1) ด้านการมีอิทธิพลการมีอุดมคติ/อุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทุกตัว แปรมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางาน ทั้ง 4 ตัวแปร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผู้นาควรแก้
จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง และเน้นพัฒนาและส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งกระตุ้นการสร้างความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการคิดมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือกาลังเผชิญ รวมถึงทาให้
ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้นา สร้างแรงจูงใจให้เกิดขวัญและ
กาลังใจ ทัศนคติที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงได้
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการทางาน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
การบริ ห ารงานในองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานให้ ป ระสบความส าเร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลหรือบริหารล้มเหลวในการดาเนินงานนั้น ปัจจัยสาคัญที่สุดก็คือ ตัวผู้นา ซึ่งผู้นาถือเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญ เนื่องจากผู้นาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งโดยมองตั้งแต่รากฐานขึ้นไป
คื อในการเป็น ผู้น าในครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ก็ต้องมีผ ู้น าหรือผู้ปกครองที่มี
ความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและน าไปสู่จุดหมายที่ดีนั้นได้ และในการบริหารงานของ
องค์การนั้นผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถือเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ปกครองและบริหารปกครอง “ท้องที่” กับ
สังคมไทย เป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการด้านการปกครองในชุมชนหรือท้องที่ในตาบล ตามบทบาทของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหน่วยปกครองระดับตาบล หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการปกครองขั้นพื้นฐานภายใต้การ
กากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับล่าง ที่มีความผูกพัน
โดยตรงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นผู้นาชุมชนที่คอย
ช่วยเหลือราษฎร ซึ่งบทบาทและหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกข์บารุงสุขของประชาชนในพื้นที่ หรือ
เรียกว่า “ลูกบ้าน” จึงมีความใกล้ชิดช่วยเหลือลูกบ้าน โดยกานัน และผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นผู้นาให้กับ
สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ซึ่งเป็นช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติกิจการตามอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ได้รับมอบหมายจาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทส าคัญในการประสานกับประชาชนในพื้นที่ นาแนวนโยบาย แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ กระทรวง กรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในตาบล ในหมู่บ้าน เพื่อให้งานสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเอกชนร่วมกันพัฒนาเพื่อทาให้ประชาชนในตาบล หมู่บ้าน มีความสุขอยู่ดีกินดีอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพฤติกรรมของกานัน ผู้ใหญ่บ้านเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางบทบาท
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ในฐานะการเป็นผู้นา วัตถุประสงค์ของ
การเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก
สถานการณ์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้ านเศรษฐกิจ ด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการใช้
อ านาจอย่างเป็นทางการ มีการพึ่งพิงนักการเมืองตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ เป็นสาเหตุ
ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีความคิด ความตั้งใจที่จะทางานเพื่อชุมชนตนเองน้อยลง และไม่ได้มีเป้าหมาย
หรือมุ่งท าเพื่ อประโยชน์ส ่ว นรวมเป็นหลั ก แต่อาจหวังผลประโยชน์ส ่ว นตัว โดยหวังที่จ ะเป็ น
นักการเมื อ งท้ อ งถิ ่น เป็น ฐานเสียงของนั ก การเมื อ งระดั บ ประเทศ พฤติกรรมที่ ม ุ่ ง ท างานเพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ขาดปฏิสัมพันธ์ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ทาให้
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ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับประชาชนเหมือนในอดีต
ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบผลสาเร็จและไม่มีประสิทธิภาพ
ดั ง นั ้ น การมี ภ าวะผู้ น าถื อ เป็ น สิ ่ ง ส าคั ญ ของก านั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นฯลฯ ที ่ จ ะบริ ห ารหรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงหลายประการ มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง บทบาทของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ก็เช่นกัน ในแต่ละยุคสมัยย่อมขึ้นอยู่กับภารกิจและความรับผิดชอบ ดังนั้น ภาวะผู้นา
ของกานันผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยทฤษฎีภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบผู้นาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และท าให้เกิดการจูงใจ
อย่างมากต่อตัวผู้ตาม ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวแปรสาคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการทางาน งานประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมายได้ และภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจที่ทาให้ผู้ตามได้พัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้นา
ของผู้ตาม ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัย “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษาผู้นาท้องที่ในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” ว่ากานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และนาหลักการบริหารที่ดี ไปใช้ในการบริหารปกครอง
ท้องที่ได้จริงมากน้อยเพียงใด ลักษณะใด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางและแนวโน้มความเป็นไป
ในลักษณะใด ผู้นาควรมีการปรับตัวเช่นไร และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ควรจะต้องปรับตัวแก้ไขหรือ
พัฒนาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด ท่ามกลางสภาพที่เปลี่ยนแปลงด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการปฏิรูปทางการเมือง การบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
และนาไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยนั้น จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยพัฒนาชุมชน การปกครองท้องที่ในตาบล หมู่บ้าน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน ในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ในเขต
พื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
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4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ในเขต
พื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ในเขต
พื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษา
ผู้นาท้องที่ในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้ทาการรวบรวม นาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง
ตามประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)
Burn (1978) ได้วิเคราะห์หลักภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ดังนี้
ส าหรับ ความสัมพันธ์ร ะหว่างผู้น าและผู้ตามในมุมมองของ Burn ได้กล่าวไว้ ว่ามี ความ
แตกต่างกันในด้านอ านาจระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน เกิดขึ้นได้
มี 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 3) ภาวะผู้นาแบบจริยธรรม (Moral Leadership)
Bass & Avolio (แบสและอโวลิโอ) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ
เฉพาะทั้ง 4 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน (Intercorrelated) และมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ
เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสาคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุคมคติ/อุดมการณ์ โดยผู้นาแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ทาให้
ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้นาผู้นาประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือ
เป็นโมเดลสาหรับผู้ตาม และผู้นาได้วางแผน กาหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน โดยผู้นาซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และรู้ถึงพันธกิจขององค์การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
ในภารกิจโดยรวม เป็นผู้นาในลักษณะที่มี พฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมของความเป็นผู้นา แสดงให้
ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตามรู้สึกว่าเป็นไปได้ สร้างวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ในอนาคต
(2) การสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นกระบวนการที่ผู้นาทาให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น
จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณค่าของผลการปฏิบัติงานเป็นผลทาให้
ผู้ตามเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ โดยผู้นาใช้วิธีการง่ายๆ ชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้
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ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และความหมาย มีความรู้สึกตระหนักว่าพันธกิจที่ต้องทาเป็นสิ่งสาคัญ เช่น ผู้นา
ใช้คาพูดหรือสัญลักษณ์สร้างจินตนาการ ภาวะผู้นาการสร้างแรงบันดาลใจ จะปรากฏเมื่อผู้นากระตุ้น
เร้าใจผู้ตามให้เกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าผู้ตาม มีความสามารถกระท าให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยผู้นาสร้างความมั่นใจ ความเชื่อใจ
(3) การกระตุ้นทางปัญญา โดยเป็นกระบวนการที่ผู้นากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือ
แนวทางใหม่ในการแก้ป ัญหาโดยการกระท าให้ผ ู้ต ามมี ความพอใจและมี ความตั้ งใจด้ว ยการใช้
สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท
สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน มากขึ้น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วย
ความเรียบร้อย
(4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยเป็นกระบวนการที่ผู้นาประพฤติตนเป็นผู้
มุ่งเน้นการพัฒนา วินิจฉัย และยกระดับความต้องการของ ผู้ตาม ผู้นาจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในฐานะเป็นผู้นาในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้ นาจะเอาใจใส่
เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน มีการเอาใจใส่
ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตาม กระจายอานาจความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้
ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตัวเองได้
2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ธนธรณ์ บู ร ณารมย์ (2553, น. 7) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน หมายถึ ง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ เช่น คน เงิน เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนินงานขององค์กรได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อาทิ ปริมาณงาน คุ ณภาพงาน ความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน ความกระตือรือร้น และการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหางาน การประสานและการร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร
3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ
ฐิติวดี เนียมสุวรรณ (2554) รูปแบบภาวะผู้นาจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานกรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจากัดมหาชน พบว่าพนักงานมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนมากกว่ารูปแบบภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง พนักงาน มีแรงจูงใจภายในความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง เพศ และการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์
แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น าและแรงจูงใจภายใน การให้
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ความส าคัญกับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อน ามาดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ช ่ว ยแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ม าก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยควรกาหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนการ ให้ความสาคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนามาดัดแปลงให้
เกิดสิ่งใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
4) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน
ภาณุพงศ์ ศิริ (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560, น. 172)
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยที่กานันผู้ใหญ่บ้านแสดงออกมา 3 อันดับแรก คือ กานันผู้ใหญ่บ้าน
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในหมู่สมาชิกของกลุ่มหรือชุมชน กานันผู้ใหญ่บ้านมีการสร้างเจตคติท่ดี ี
ต่อประชาชน และ กานันผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมและพัฒนาประชาชนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ประชาชน
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กานันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมา 3
อันดับสุดท้าย คือ กานันผู้ใหญ่บ้านออกไปแสวงหาโอกาส ใหม่ๆให้กลุ่มหรือชุมชน กานันผู้ใหญ่ บ้าน
สามารถทาให้คนอื่นผูกพันกับสิ่งที่วาดฝันกานันผู้ใหญ่บ้านดลใจผู้อื่น ด้วยแผนงานเพื่ออนาคตของ
กลุ่มหรือชุมชน และกานันผู้ใหญ่บ้านนาผู้อื่นด้วย “การกระทา” มากกว่า “การพูดให้ฟัง”
5) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ภาณุพงศ์ ศิริ (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560, น. 172) ได้
กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่ากานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กานันผู้ใหญ่บ้านแสดงออกมาก 3 อันดับ
แรก คือ กานันผู้ใหญ่บ้านให้การยอมรับเป็นพิเศษ เมื่องานที่ผู้อื่นทามีผลดีมาก กานันผู้ใหญ่บ้ าน
ชมเชยส่วนตัวเมื่อผู้อื่นทางานดีเด่น และกานันผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมการเรียนรู้ ภายในชุมชน ส่วนภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กานันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก 3 อันดับสุดท้าย คือ กานันและผู้ใหญ่บ้าน
กระตุ้นผู้อื่นให้คิดทบทวนวิธีการที่เคยใช้ท างาน ก านันผู้ใหญ่บ้านพัฒนาทั กษะของบุคคลอย่ าง
ต่อเนื่อง และกานันผู้ใหญ่บ้านเอาใจใส่แก้ปัญหาขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทาให้งานล่าช้า และเป็น
อุปสรรคอยู่ตลอดเวลา
6) ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ด้ า นความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางาน
ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นทั้งผู้ฝึกสอน และพี่เลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการ
เติบโต และประสบความส าเร็จ ซึ่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548, น. 24-25) มีความเห็นว่ านอกจาก
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บทบาทพี่เลี้ยงในการเป็นแม่แบบหรือตัวอย่างพฤติกรรม หรือเป็น Role Model แล้วพี่เลี้ยงยังต้องมี
บทบาทในการเป็นผู้สอนงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ถูกสอนงานถึงความเชื่อหรือวัฒนธรรมองค์การ
รวมไปถึงการมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนที่ทาหน้าที่คอยให้กาลังใจ และให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ถูกสอนงานไม่มีโอกาสเติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการให้โอกาสหรือเวที
ที่จัดแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการทางาน

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ผู้ศึกษาวิจ ัย ได้ร วบรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
กรณีศึกษาผู้น าท้องที่ในเขตพื้น ที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และระดับการศึกษา) และลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุคมคติ/อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านความ
เป็นปัจเจกบุคคล เป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการทางาน
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาได้ ดังภาพต่อไปนี้
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรผู้ดารงตาแหน่ง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ
ทุกหมู่บ้าน ทุกตาบลในเขตพื้นที่อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จานวน 12 ตาบล 91 หมู่บ้าน รวม
ทั้งหมดเป็นจานวน 321 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) วิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-test F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
Anova) ของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่ Scheff analysis วิธี LSD (Least – Significant Different)
หาความสั มพันธ์ โดยใช้ค ่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพั นธ์ เพี ยร์ส ัน (Pearson Correlation Coefficient) และ
วิเคราะห์ ป ั จ จั ย ที่ส ่งผลต่ อประสิทธิภาพการท างานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
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สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานวิจัยไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย
1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน
1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน
1.3 อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน
1.4 รายได้แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน
1.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ มีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน
2.2 ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
2.3 ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญามีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
2.4 ปัจจัยด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน

ผลการศึกษา
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษาผู้นาท้องที่
ในเขตพื้น ที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จากการแจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้ อมู ล ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (คุณลักษณะทั่วไป) สรุปผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้
เพศ จาแนกเพศของกลุ่มตัวอย่าง เพศชาย จานวน 210 คน เพศหญิง จานวน 111 คน
อายุ อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี มากที่สุด จานวน 126 คน รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป
จานวน 89 คน ช่วงอายุ 36-45 ปี มีจานวน 74 คน ช่วงอายุ 25-35 ปี น้อยที่สุด จานวน 32 คน
อาชีพ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มากที่สุดจานวน 254 คน รองลงมา อาชีพธุรกิจส่วนตัว
จานวน 27 คน อาชีพค้าขาย จานวน 24 คน อาชีพรับจ้าง น้อยที่สุด จานวน 16 คน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน มากที่สุด จานวน 255 คน รองลงมา
รายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน จานวน 49 คน รายได้ 15,001 บาทขึ้นไปน้อยที่สุด จานวน 17 คน
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ระดับการศึกษา มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 125 คน รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 111 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 67 คน ระดับประถมศึกษา
จานวน 9 คน ระดับอื่น ๆ จานวน 5 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด จานวน 4 คน
2) ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
สรุปผลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านได้ดังนี้
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.3981) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ได้ อย่างถูก ต้อ ง ไวต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 4.75)
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.4159) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ระดับ การการสร้างแรงบัน ดาลใจอยู่ในระดับมากที่ส ุด คือ สามารถน าผู้อื่นด้วย “การกระท า”
มากกว่า “การพูดให้ฟัง” (ค่าเฉลี่ย = 4.77)
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.3595) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า
ระดับการกระตุ้นทางปัญญาที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการชี้แจงและแจ้งให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึง
ปัญหางานที่กาลังต้องเผชิญ (ค่าเฉลี่ย = 4.61)
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.3290) เมื่อ
พิจารณา รายด้านพบว่าระดับการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถของผู้ร่วมงานด้วยการสนับสนุนการศึกษาและการอบรมเพิ่มเติม (ค่าเฉลี่ย = 4.55)
3) ผลการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพการทางาน สรุปผลได้ดังนี้
ประสิทธิภาพการทางานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมพบว่า ด้านประสิทธิภาพการ
ทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.4019) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับด้านประสิทธิภาพ
การทางานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่ใช้แล้วมาพัฒนาปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.68)
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดีย ว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรรายคู่อีกครั้งโดย ใช้
Scheffee Analysis ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Correlation
Coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สรุปดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (คุณลักษณะทั่วไป)
ตัวแปร
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา

สถิติ
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง √
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ตารางที่ 2 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปร
ด้านการมีอิทธิพลการมีอุดมคติ/อุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
หมายเหตุ: * MRA คือ Multiple Regression Analysis

สถิติ
MRA
MRA
MRA
MRA

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง √
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง √
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จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุทแี่ ตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
4) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน
5) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน
2) ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีผลเชิงบวกที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน
3) ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
4) ปัจจัยด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมตติฐาน ดังนี้
1) สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่าง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งอภิปรายผลได้
ดังนี้
อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน อาจเป็นเพราะ บุคคลแต่ละอาชีพย่อม
มีความเครียด ความกดดัน ในการทางานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คฑาวุธ
พรหมายน, 2545, น. 16) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกกาหนด โดย 3 ส่วน ดังนี้ (1)
คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) Demographic Characteristic เป็นลักษณะ
ที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 2) Competence Characteristic เป็นลักษณะที่เกี่ยวความรู้
ความสามารถ ความถนัดและความชานาญของบุคคลซึ่งคุณลักษะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา อบรม
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และสั่งสมประสบการณ์ 3) Psychological Characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ซึ่งได้แก่
ทัศนคติ ค่านิยม การรับในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย (2) ระดับความพยายาม
ในการทางาน จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดันอารมณ์
ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่าที่มีแรงจูงในการทางานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศ
กาลังกายและกาลังใจให้แก่การทางานมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการทางานต่า (3) แรงสนับสนับสนุน
จากองค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และวิธีการที่จะ
มอบหมายงานซึ่งมีผลต่อกาลังใจผู้ปฏิบัติงาน
2) สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานคือ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้
(1) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน อาจเป็นเพราะการ
ที่ผู้นาประพฤติไปในทางที่ให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจ โดยการท้าทายในเรื่องการงาน ผู้นาจะกระตุ้น
ให้ผู้ตามให้มีชีวิตชีวา เกิดการกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี และการแสดงความชัดเจนของผู้น า
ความต้องการและการอุทิศตนเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชาญสิทธิ์
วงศ์กระจ่าง (2557) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการทางาน :
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาแบบการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการทางาน
(2) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน อาจเป็น
เพราะการที่ผู้นาดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ทาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ มีผู้นา
คอยเป็นที่ปรึกษาเพื่อความสัมฤทธิ์ การเติบโตของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชาญสิทธิ์
วงศ์กระจ่าง (2557) ศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการทางาน :
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาแบบการ
เปลี่ยนแปลง การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการทางาน
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
(1) ผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการท างาน แต่ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติห รื อ
อุดมการณ์ และปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการทางาน ดังนั้น ควรมี
การส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว โดยทาให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือ ในตัว
ผู้นา ผู้นาประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสาหรับผู้ตาม และทาให้ผู้ตามมีความสามารถใน
การประเมิน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึง พัฒนาและส่งเสริมกระตุ้นการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตุ้นให้มี การ
ตั้งข้อสมมติฐาน เปลี่ยนกรอบการมองปัญญาและมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือก าลังเผชิญ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง รวมถึงที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ท าการ
ปกครองอาเภอ ควรพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ตามที่
กล่าวข้างต้น และทุกรูป แบบ เพื่อพัฒ นาและต่อยอดให้ผู้น าเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะด้านการ
มีสติปัญญา ภูมิปัญญา มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทาในสิ่งใหม่ กล้าตัดสินใจ
มีความรับผิดชอบ การทางานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน หากผู้นาได้รับการพัฒนาบทบาทการใช้ภาวะ
ผู้น าในลักษณะต่าง ๆ จะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้น าเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าและ
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่องค์การได้กาหนดไว้
(3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการที่ผ ู้น าตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม
พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกัน
จนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้น าและมีการเปลี่ยนต่อ ๆกันไป ดังนั้นผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จึงเหมาะสาหรับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วย
(4) ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชา
(เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน หรืออื่น ๆ) ได้ในวันหนึ่ง ดังนั้น ผู้ตามจึงควรฝึกฝนและเรียนรู้การสร้างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจากผลการวิจัยนี้หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
(2.1) ควรศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้น า ในด้านอื่น ๆ หลาย ๆ ด้าน จากหลาย ๆ
ทฤษฎี เช่น (1) ภาวะผู้นาเชิงคุณลั กษณะ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีทัศนคติทางบวก
หรือทางที่ดีอยู่เสมอมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งเป็นผู้ที่ชักนา จูงใจกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการดาเนินกิจกรรม (2) ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ “สิ่งที่ผู้นาพูดและสิ่งที่
ผู้นาทา” จาแนกได้ 2 แบบ คือพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งงาน และพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งคน (3) ภาวะ
ผู้นา ตามสถานการณ์โดยผู้นาต้องมีการชี้นาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุน
สร้างขวัญก าลังใจ เพื่อจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม และ (4) ความเป็นผู้น าเชิงปฏิรู ป คือ
การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา
และร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมสูง และควรยึดจริยธรรมสูงสุด
(2.2) ควรมีการขยายการศึกษาวิจัยในด้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญจากส่วนราชการอื่น ๆ ที่ไม่
จ ากัดอยู่แต่ ก านั น ผู้ใหญ่บ ้าน ซึ่งสังกัดที่ ท าการปกครองอ าเภอตะพานหิ น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจาก
ส่วนราชการอื่น ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกัน
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การประเมินผลการดาเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน
กรณีศึกษาสานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
นวพงษ์ คุ้มพงษ์*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการด าเนินนโยบายการบูรณาการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการดาเนินงาน (Process) ด้าน
ผลผลิต (Product) รวมทั้ง ด้านผลกระทบ (Impact) และ 2) เพื่อแสวงหาข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อ
พัฒนาการดาเนินการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดต่อการนาเอานโยบายมาปฏิบัติ โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน รวม 27 การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
จานวน 2 ราย และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าสถิติ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า นโยบายฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับงานที่ต้องดาเนินการและสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ได้มีการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ
โดยมี ก ารวางแผน การปรั บ ปรุ ง แผน และการเตรี ย มการเป็ น ระยะ รวมถึ ง มี ก ารขั บ เคลื ่ อ น
ที ่ เ ป็ น รู ป ธรรม อาทิ การแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการ/ คณะท างาน เพื ่ อ ท าหน้ า ที ่ ใ นการผลั ก ดั น
และขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเป็นการเฉพาะ
ด้ า นปั จ จั ย เบื ้ อ งต้ น (Input Evaluation) พบว่ า ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
มีปัจจัยเบื้องต้นที่เพียงพอส าหรับการดาเนินงานตามภาระงานและตัวชี้วัดที่กาหนด มีการจัดสรร
งบประมาณ วัส ดุอุป กรณ์ ระบบเทคโนโลยีส นับสนุนการปฏิบัติงาน และครุภ ัณฑ์ ที่เหมาะสม
มีการมอบอานาจและปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถมอบอานาจในการตัดสินใจ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

130
ในการอนุมัติ การอนุญาต เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
งบประมาณอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นเอกภาพได้ตามที่แผนกาหนดไว้
ด้ า นกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่ า ได้ ม ี ก ารวางแผน โดยก าหนดแผน
ส าหรับการด าเนินการในแต่ละระยะที่ชัดเจน มีการจัดท าแนวทาง กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน
หรือช่องทางที่เหมาะสมสาหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบาย รวมถึง ได้มีการจัดให้มี
การติดตามผลกระทบ หรือการประเมินผลการใช้นโยบายฯ เพื่อน าข้อมูล มาใช้ในการปรับปรุง
การดาเนินนโยบายอย่างสม่าเสมอและเพียงพอ
ส่วนด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า หน่วยงานสามารถดาเนินงานตามภาระงาน
และตัวชี้วัดที่กาหนดได้ นโยบายดังกล่าวฯ ช่วยเพิ่มเอกภาพในการทางาน และสร้างกระบวนการ
ทางานที่เป็นระบบ การประสานงานและดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเนื่องจากการสร้างเอกภาพที่เกิดขึ้น
ด้ า นผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่ า บรรลุ ว ั ต ถุ ประสงค์ ตามเป้ าประสงค์ ข อง
การใช้น โยบายโดยเฉพาะวัตถุป ระสงค์เกี่ยวกับการสร้างเอกภาพในการท างาน โดยหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดได้มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้ าทางอาชีพ จัดให้มี ระบบการหมุนเวียน (Rotation)
โดยการใช้ Job Rotation เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานที่หลายหลาย เพื่อบรรเทาผลกระทบ
และรองรับการก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคคลากร รวมถึงการจัดทาระบบการแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
และกระบวนการคั ดเลือ กและสรรหา ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค โดยมีการรั บ ฟั ง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดาเนินนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์
ในภูมิภาค จากเดิมที่แต่ละจังหวัดมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานระดับกรม
ภายใต้ ส ั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 หน่ ว ยงาน คื อ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ั ง หวั ด
สังกัดส านั กงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานการค้าภายในจังหวัด สังกัดกรมการค้าภายใน
และส านักงานพัฒนาธุร กิจการค้าจังหวัด สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้อยู่ภายใต้หน่ว ยงาน
เดียวกัน (One Roof) เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ได้มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2557 ในวันที่
7 กรกฎาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงการหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค
ขึ้นเป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าว โดยให้มีอานาจหน้าที่ครอบคลุม
ในทุกเรื่องที่จ าเป็น อาทิ การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการที่เกี่ยวข้องการรวบรวมหน่วยงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นเอกภาพ ดาเนินการเกี่ยวกับการตัดโอนต าแหน่งและ
อั ต ราเงิ น เดื อ น พิ จ ารณาจั ด โครงสร้ างภายในส านั กงานพาณิ ช ย์ จ ั งหวั ด ด าเนิ นการเกี ่ ยวกั บ
การตัดโอนทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมประเด็นปัญหา
หรือผลกระทบกับการดาเนินการ เป็นต้น โดยการปรับปรุงหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค
ได้ ม ี ก ารด าเนิน การอย่ า งต่อ เนื่ อ ง จนสามารถปรับ ปรุง โครงสร้า งน าร่อ งในส านัก งานพาณิช ย์
จ านวน 16 จังหวัด เมื่อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2558 และด าเนินการขยายผลจนสามารถปรับปรุ ง
โครงสร้างในส านักงานพาณิชย์อีก 60 จังหวัด จนครบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
และด าเนิ น การจนเสร็ จ สมบู ร ณ์ โ ดยตั ด โอนอั ต ราก าลั ง ของกรมต่ า ง ๆ ในภู ม ิ ภ าค มาสั ง กั ด
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559
ส าหรั บ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จ ั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ได้ ร ั บ และเริ ่ ม ด าเนิ น การตามนโยบาย
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน เมื ่ อ วั น ที ่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยด าเนิ น การตามกรอบระยะ
เวลาที ่ ก าหนดจากส่ ว นกลาง เช่ น การจั ด โครงสร้ า งบุ ค ลากรใหม่ การจั ด ให้ ม ี ค าสั ่ ง แต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานและคาสั่งมอบหมายบุคคลากรเข้าทางานตามโครงสร้างใหม่ การกาหนดงาน
ตามกรอบภารกิจของกลุ่มงานที่ได้รับการก าหนดใหม่ตามนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่ว ยงาน
การปรับปรุงส านักงาน การดาเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็ นต้น และดาเนินการ
จนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559
การปรับ ปรุงโครงสร้างองค์การ (Re Engineering) ถือเป็นแนวทางการจัดการสมัยใหม่
แนวทางหนึ ่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย มในการน ามาใช้ ใ นการเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการด าเนิน การให้กับ องค์การ โดยหมายถึงการพิจารณาถึงหลักการพื้นฐานขององค์ การเดิม
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และการสร้างหลักการขึ้นใหม่ เพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิภาพขององค์การใน 4 ด้าน คือ ต้นทุน คุณภาพ
การบริ ก ารและความรวดเร็ ว แต่ ก ารการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก าร ( Re Engineering)
ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีผลกระทบกับโครงสร้างที่ส าคัญขององค์การก็อาจจะท าให้เกิดผลกระทบทั้ง
ด้ า นดี แ ละเสี ย ด้ ว ยได้ การที ่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ด าเนิ น นโยบายปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
ยุบ รวมหน่วยงานซึ่งเดิมมีทรัพยากร งบประมาณ และหัว หน้าส านักงานระดับจังหวัด ที่ขึ้นตรง
กั บ ส่ ว นราชการระดั บ กรมต้ น สั ง กั ด มาอยู ่ ภ ายใต้ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ จึ ง ถื อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
ในภูมิภาคครั้งใหญ่ที่สุด มีผลกระทบต่อทั้งองค์การ บุคลากร ลักษณะงาน ขอบเขตอานาจหน้าที่
ในการท างาน ระบบสนั บ สนุ น การท างาน วั ฒ นธรรมในองค์ ก าร วั ฒ นธรรมการท างาน
ไปจนถึงความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดตาแหน่ง
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่า ว เมื ่ อ ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายปรั บปรุง โครงสร้ า งองค์ การ
มาเป็ น ระยะมากกว่ า สองปี ง บประมาณ ผู ้ ศ ึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที ่ จ ะศึ ก ษาการประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานตามนโยบายดั ง กล่ า วฯ ว่ า เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ย งใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในระยะต่อไปของสานักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด
รวมทั้งต่อหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ในการนาเอานโยบายการบูรณาการหน่วยงานมาปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อประเมินผลการดาเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกันของสานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อแสวงหาข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานพาณิช ย์
จังหวัดต่อการน าเอานโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภ าค
ให้เป็นหน่วยงานเดียวกันมาปฏิบัติ
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
1) การทบทวนวรรณกรรม
(1) แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การและองค์การภาครัฐ
ศิ ร ิ วรรณ เสรี ร ั ตน์ และคณะ (2550) ได้ กล่ าวว่ า โครงสร้ างองค์ การ (Organizational
Structure) เป็ น กระบวนการของการก าหนดความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น ทางการระหว่ า งบุ ค คล
และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง ลักษณะการแบ่งงานอย่างเป็น
ทางการเป็ น กลุ ่ ม หรื อ ความร่ ว มมื อ ส าหรั บ โครงสร้ า งแบบระบบราชการ ( Bureaucracy)
ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า โครงสร้ า งแบบระบบราชการหมายถึ ง ระบบการบริ ห ารแบบองค์ ก ารที ่ มี
เครือข่ายโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งอย่างเป็นทางการ มีสายการบังคับบัญชา
ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว (Impersonal) มีกระบวนการท างานที่ยึดตามค าสั่ง ข้อก าหนด
อ านาจหน้าที่ นโยบาย ล าดับ ขั้น ของอ านาจซึ ่ง เป็ นทางการ ไม่ยืดหยุ่น ออกแบบให้ บุ ค ลากร
ต้องปฏิบ ัติตาม มีล ักษณะเป็น โครงสร้างองค์ การในแนวดิ่ง ตามล าดับขั้นบังคับบัญชาแบบสู ง
(Tall Hierarchical Structure) บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย ใช้การควบคุมจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง
(Top - Down Controls) มี ก ารท างานเป็ น กลุ ่ ม โดยแยกตามแผนก และมี ล าดั บ การตั ด สิ น ใจ
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
แตกต่างกันมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิด “การแตกแยก” ภายในองค์การ ควร
กาหนดแนวทางในการรักษาบุคคลากรที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในตาแหน่งที่ มีความสาคัญ 2) การ
สื่อสาร (Communication) องค์การจาเป็นต้องสื่อสารสิ่งที่บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาเป็นต้องรู้
อย่างเปิดเผยและจริงใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบอย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่รู้สึกสั่นคลอนและทราบทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
(3) แนวคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์การ
จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2558) ได้ให้ความหมายว่า การปรับสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์การ
เพื ่ อ ให้ อ งค์ ก ารสามารถรั บ มื อ กั บ การเปลี ่ ย นแปลงที ่ ร วดเร็ ว ของสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการแข่ ง ขั น
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ท าให้ โ ครงสร้ า งองค์ ก ารต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ ่ น และการประสานงานใกล้ ช ิ ด มากกว่ า โครงสร้ า ง
องค์การแบบดั้งเดิม (Traditional Structures) โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องระหว่างสิ่งแวดล้อม
ขององค์ ก ารกั บ องค์ ป ระกอบขององค์ ก าร รวมถึ ง ด้ อ งออกแบบโครงสร้ า งให้ เกิ ด การรวมศูนย์
และกระจายอานาจในหน่วยงานอย่างเหมาะสม
(4) แนวคิดการประเมินแบบ CIPP Model
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2551) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ คือ การหาแนวทางตัดสิน
(decision making) โดยมุ่งค้นหาสิ่งที่โครงการได้ดาเนินการไปแล้วว่ามีสิ่งใดควรจะดาเนินการต่อไป
หรือมีสิ่งใดบ้างที่จะต้องปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีรูปแบบการประเมินที่
ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ซิปโมเดล (CIPP Model) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเภท อันเป็น
โครงสร้างของการศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 1) Context Evaluation เป็นการประเมินผลพื้นฐาน
อันจะนาไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ของโครงการ 2) Input Evaluation เป็ น การประเมิ น ผลเพื ่ อ ค้ น หาตั ว ประกอบหรื อ แนวทาง
ที่เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพ ที่จะทาให้โครงการเป็นไปตามประสงค์ที่ต้อ งการ และช่วยในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการได้อย่างเหมาะสม เช่น ก าลังคนหรือจ านวนบุคคลที่ต้องใช้
งบประมาณและแหล่ ง เงิ น สนั บ สนุ น วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ อาคารสถานที ่ เครื ่ อ งมื อ ครุ ภ ั ณ ฑ์
3) Process Evaluation เป็นการประเมินเพื่อค้นหาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่จ ะท าให้สามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปรับ ปรุง
การดาเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น 4)Product Evaluation เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับผลที่ได้รั บทั้งหมดจากการดาเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินนี้คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากโครงการกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้หรือไม่
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชาตรี อั น ประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผ ลต่อการปรับตัวของพนักงาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยค้าจุนที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านนโยบายและการบริ หารในเรื่องการเปลี่ยนระบบการทางานใหม่
ภายหลังการควบรวม มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับสูงสุด และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัย
จูงใจที่สร้างแรงจูงใจในการทางานอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านความรับผิดชอบในเรื่องการ
กาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานที่ดีภายหลังการควบรวมกิจการมี
ค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับสูงสุด สาหรับปัญหาที่มีผลต่อการปรับตัวผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ระดับมาก
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ธนิกธนศิรโชติ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในเขตอ าเภอแม่ อ อน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ด้ า นบริ บ ทหรื อ
สภาวะแวดล้ อ ม (Context) ด้ า นปั จ จั ย เบื ้ อ งต้ น (Input) ด้ า นกระบวนการ (Process) เป็ น ไป
อย่างเหมาะสม ในขณะที่ด้ านผลผลิต (Product) พบว่า การด าเนินงานของกองทุ นฯ ทุกแห่ ง
สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สาหรับด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า
การดาเนินงานของกองทุนฯ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้มีงบประมาณ
ในการด าเนิน งานด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความชัดเจน
เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ มากขึ้น ขณะที่ผลกระทบ
เชิงลบ พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบภาระงานเพิ่มขึ้น
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
กระบวนการดาเนินการตามนโยบายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ 4)
ด้านผลผลิตของนโยบาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะหัวข้อนโยบาย
การช่วยเหลือชาวนาทาให้ชาวนาสามารถนาเงินที่ได้รับไปใช้ในการชาระหนี้สินภาคการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมมีค่าสูงที่สุด
3) กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษานี้ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินผลด าเนินนโยบายการบูรณาการหน่ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยประยุกต์หลักการส าคัญ
ของการประเมินโดยใช้ตัวแบบ CIPP ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) บริบท (Context)
2) ปัจจัยนาเข้า (Input) 3) กระบวนการ (Process) 4) ผลผลิต (Product)และ 5) ด้านผลกระทบ
(Impact) โดยใช้ ก ารผสมผสานวิ ธ ี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเพื ่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ภายใต้ ส มมุ ต ิ ฐ านที ่ ว ่ า จะพบข้ อ ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ นภายใต้ อ งค์ ป ระกอบใด
องค์ ป ระกอบหนึ ่ ง ของการน านโยบายดั ง กล่ า วมาปฏิ บ ั ต ิ ที ่ จ ะสามารถน าไปเป็ น ข้ อ เสนอ
หรือแนวทางเพื่อพัฒนาได้
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเชิงคุณภาพใช้ การทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้อง
อาทิ รายงานผลการปฏิบัติงาน อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับ
เชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสารวจบุคลากรของหน่วยงาน
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานประจ าทุกคนของ
องค์ ก าร รวม 27 ราย ส าหรั บ การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ก าหนดผู้ ถ ู กสั มภาษณ์ หรื อผู ้ ให้ ข ้ อมู ลหลั ก
(Key Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กอง และ
ระดับผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 2 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินนโยบายของสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร
2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
(1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ผู้บ ริห ารระดับ กองและระดับผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 2 ราย แบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ตาแหน่ง
หรือความเกี่ยวข้องกับการดาเนินนโยบายฯ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการดาเนินนโยบาย
5 ด้าน ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการดาเนินนโยบาย
(2) แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มพนักงานประจาของ
องค์การ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย หน่วยงาน ต าแหน่ง หรือความเกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายฯ ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินการดาเนินนโยบาย 5 ด้าน ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการดาเนินนโยบาย
โดยแจกแบบสอบถามจานวน 27 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร ผู้ศึกษาเลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อทาความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ นาไปสู่การสรุปและเขียนผลการศึกษาในเชิงพรรณนา
(2) ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ที ่ ไ ด้ จ ากการแบบสอบถาม น ามาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีโ ครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
กาหนดระดับไว้ 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
การประเมิน ด้านบริบ ทหรือสภาวะแวดล้อมของนโยบาย ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ ค่าเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ องค์การได้มีการเตรียมการหรือเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ ในการดาเนินนโยบายฯ
มีค่าสูงสุด ตามด้วยนโยบายฯ มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับงานที่ต้องดาเนินการและสภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 และ 2.67 ตามลาดับ
การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื ้ อ งต้ น (Input Evaluation) ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ จ านวนบุคลากรมีความเหมาะสมกับภาระงาน/ การด าเนิ นงานภายใต้ นโยบายฯ มี
ค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 2.96 ตามด้วยหัวข้อ จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับภาระงานการดาเนินงานและตัวชี้วัดที่กาหนด ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 2.44
การประเมิ น ด้ า นกระบวนการ (Process Evaluation) ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ หน่วยงานได้จัดให้มีแนวทาง กฎระเบียบ หรือช่องทาง ที่เหมาะสมสาหรับแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการใช้นโยบายฯ มีค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 2.89 ตามด้วยหัวข้อ หน่วยงานได้กาหนดแผน
สาหรับการดาเนินการในแต่ละระยะที่ชัดเจนสาหรับการดาเนินนโยบายฯ และหน่วยงานได้จัดให้มี
การติดตามผลกระทบ หรือการประเมินผลการใช้นโยบายฯ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และ 2.74 ตามลาดับ
การประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต (Product Evaluation) ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ นโยบายฯ ทาให้หน่วยงานมีต้นทุนในการดาเนินงานที่ลดลงมีค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 2.59
ตามด้ ว ยนโยบายฯ ท าให้ ส ามารถด าเนิ น งานตามภาระงานและตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ก าหนดได้ ง ่ า ย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น และนโยบายฯ ท าให้ ส ามารถประสานงานและด าเนิ น งาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 และ 2.26 ตามลาดับ
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การประเมิ น ด้ า นผลกระทบ (Impact Evaluation) ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ นโยบายฯ จะส่งกระทบทางลบต่ อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของท่าน มีค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.22 ตามด้วยหัวข้อ นโยบายฯ ทาให้ท่านหรือหน่วยงานได้รับ
อุ ป สรรค ปั ญ หา หรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการด าเนิ น งานสู ง กว่ า การด าเนิ น งานในรู ป แบบเดิ ม
และหัวข้อ การดาเนินงานภายใต้นโยบายฯ ที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของการใช้
นโยบายฯ ดังกล่าว ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และ 2.55 ตามลาดับ
ส าหรับ ส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้มีผ ู้ตอบแบบสอบถามให้ข ้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดให้มีการแบ่ งหน้า ที ่และงานที่ช ั ด เจน
ในแต่ ล ะกลุ ่ ม งานและต้ อ งเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ในทุ ก จั ง หวั ด การจั ด ให้ ม ี บ ุ ค ลากรที ่ มี
ความเหมาะสมตามภารกิจ ของแต่ล ะกลุ่มงาน และการลดต าแหน่ง การจ้างบุคลากรในรูปแบบ
จ้างเหมาบริการและทดแทนด้วยการจ้างในรูปแบบการจ้างแบบพนักงานราชการ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในองค์การ
2) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ด้านบริบ ทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ภายใต้บริบท สภาพการท างานและภารกิจ
ของหน่ว ยงานที่ เปลี่ย นแปลงไป โดยกระทรวงพาณิช ย์ ไ ด้ ก าหนดให้ส านั กงานพาณิช ย์ จั ง หวั ด
มีบ ทบาทเป็น ตัว แทนของกระทรวงพาณิช ย์ รับผิดชอบภารกิ จที่ห ลากหลายเบ็ ดเสร็จ ในพื ้ น ที่
รวมทั้งเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ กระทรวงในระดับจังหวัด รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ
และประสานงานการท างานระหว่ า งกระทรวง จั ง หวั ด และส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด ความ
เป็น เอกภาพ และพัฒ นารูป แบบการให้บริการประชาชนในลักษณะ Single window กระทรวง
จึงพัฒนารูปแบบการบริหารของสานักงานพาณิชย์จังหวั ดโดยการยุบรวมหน่วยงานและมอบอานาจ
ในการตัดสินใจในการอนุมัติ การอนุญาต ทั้งในด้านการบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล และ
การบริ ห ารงบประมาณอย่ า งเบ็ ด เสร็ จ และเป็ น เอกภาพ การใช้ น โยบายจึ ง มี ค วามเหมาะสม
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมในการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าว
รวมถึง การแต่งตั้งคณะทางานย่อยอีกจานวน 3 คณะ เกี่ยวกับ คือ คณะทางานด้านการมอบอานาจ
และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย คณะท างานด้ า นการโอนทรั พ ย์ ส ิ น พั ส ดุ ครุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละงบประม าณ
และคณะทางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง วัส ดุ
อุ ป กรณ์ ระบบเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง าน และครุ ภ ั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ตามความเหมาะสม
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เพื ่ อ รองรั บ การท างานภายใต้ น โยบายตามปี ง บประมาณอย่ า งสม ่ า เสมอ รวมถึ ง ในหลายครั้ ง
หน่ ว ยงานระดั บ กรมสั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ย ั ง ได้ ส นั บ สนุ น ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วฯ เพิ ่ ม เติ ม ด้ ว ย
ส่ว นปัจจัยด้านบุคลากร เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกรอบอัตราก าลังคนเป็นข้อก าหนดท าให้
การขอเพิ่มท าได้ ค่อนข้างยาก ส าหรับการสร้างเอกภาพในอ านาจการบริห าร ได้มีการปรั บปรุง
เกี่ยวกับการมอบอ านาจและปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจในการอนุมัติ การอนุญาต เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารงบประมาณอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นเอกภาพ ได้ตามที่แผนกาหนดไว้
ด้ า นกระบวนการ (Process) มี ก ารก าหนดแผนการด าเนิ น การที ่ ช ั ด เจน มี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อม การจัดทาระบบสนับสนุนที่จาเป็น มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุง
ตามความเหมาะสมอยู่เสมอ มี การติดตามผลการด าเนินการ โดยจัดให้มีการติดตามผ่านระบบ
video conference และการปรั บ ปรุ ง อยู ่ เ ป็ น ระยะ โดยเฉพาะเกี ่ ย วกั บ ภารกิ จ ของกลุ ่ ม งาน
รวมถึงโครงสร้างของกลุ่มงาน มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ให้กับบุคลากร การวางระบบถ่ายทอด
ความรู้ (KM) และวิทยากรเครือข่าย กรณีการเกิดปัญหา หน่ว ยงานสามารถใช้ช ่องทางในการ
แก้ปัญหาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานระดับกรมที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลางได้
ด้านผลผลิต (Product) หน่วยงานสามารถดาเนินงานตามภาระงานและตัวชี้วัดที่กาหนดได้
นโยบายดั ง กล่ าวฯ ช่ ว ยเพิ ่ มเอกภาพในการท างาน และสร้ า งกระบวนการท างานที่ เ ป็ นระบบ
การประสานงานและดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านผลกระทบ (Impact) การด าเนิน นโยบายถือว่าบรรลุว ัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์
ของการใช้นโยบาย โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสร้างเอกภาพในการทางานเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองการทางานภายใต้บริบท สภาพการทางานและภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ส าหรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ของข้าราชการ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางานที่มีแนวทางชัดเจน มีระบบการหมุนเวียน (Rotation)
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลายหลาย เพื่อรองรับการก้าวสู่ต าแหน่งที่ส ูงขึ้น
รวมถึ ง การจั ด ท าระบบการแต่ ง ตั ้ ง เข้ า สู ่ ต าแหน่ ง และกระบวนการคั ด เลื อ กและสรรหา ให้ มี
ความเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค โดยมีการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
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อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1) อภิปรายผล
การด าเนิน นโยบายการบูร ณาการหน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวงพาณิช ย์ในส่ว นภูม ิ ภ าค
ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วกั น กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ ด าเนิ น นโยบายโดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น งาน เพื ่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ได้มีการกาหนดบทบาทของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในการเป็นตัวแทน
ของกระทรวงพาณิชย์ ให้รับผิดชอบภารกิจที่หลากหลายเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ที่จะต้องสามารถปฏิบัติ
และขั บ เคลื ่ อ นการด าเนิ น งานรวมถึ ง นโยบายต่ า ง ๆ ทั ้ ง จากส่ ว นกลาง และหน่ ว ยงานอื ่ น ๆ
ภายใต้ ส ั ง กั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ รวมทั ้ ง เป็ น หน่ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงในระดั บ จั ง หวั ด
รั บ ผิ ด ชอบการบู ร ณาการแผนงาน/ โครงการ และประสานงานการท างานระหว่ า งกระทรวง
จั ง หวั ด และส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพ และพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนในลักษณะ Single window
ซึ่งจากผลการศึกษาเพื่อประเมิน ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
ในการด าเนิน นโยบายฯ พบว่า นโยบายฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับงานที่ต้อง
ด าเนินการและสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้นโยบายฯ
ที่เพียงพอ โดยมีการวางแผน การปรับปรุงแผน การเตรียมการ สาหรับการดาเนินการเป็นระยะๆ
รวมถึงมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทางาน เพื่อทาหน้าที่
ในการผลักดันและขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเป็นการเฉพาะ
ในด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ที่จะน าไปใช้โดยผ่านกระบวนการ (Process)
ของการดาเนินนโยบายนั้น ผู้ศึกษาให้ความสาคัญกับปัจจัยนาเข้า 4 ประการ คือ การมอบอานาจ
จ านวนบุ ค ลากร งบประมาณ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภ ั ณ ฑ์ ว่ า มี ค วามเหมาะสมกั บ ภาระงาน
และการด าเนิ น งานภายใต้น โยบายหรื อ ไม่ เนื่องจากการมอบอ านาจและยุ บรวมและถ่า ยโอน
บุ ค ลากร งบประมาณ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภ ั ณ ฑ์ ถื อ เป็ น กระบวนการส าคั ญ ขั ้ น ตอนหนึ่ ง
ในการด าเนิน นโยบายดังกล่าว ซึ่ง พบว่า ส านักงานพาณิช ย์จังหวัดเพชรบูรณ์มีปัจจัยเบื้องต้ น
ที่เพียงพอส าหรับการดาเนินงานตามภาระงานและตัวชี้วัดที่กาหนด โดยควรพิจารณาปรับเปลี่ยน
รูป แบบในการจ้ างงานจากการจ้ างในรูป แบบของการจ้า งเหมาบริ ก าร เป็นการจ้างในรู ป แบบ
พนั ก งานราชการเพิ ่ ม ขึ ้ น เพื ่ อ เพิ ่ ม แรงจู ง ใจและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ กั บ
พนักงานในองค์การ รวมถึงการจัด/ การโยกย้ายบุคลากร ที่ต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมตรงตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน เป็นต้น
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เมื่อพิจารณาในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในการด าเนินนโยบาย ซึ่งเป็น
กระบวนการในการน าปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า (Input) มาสู่กระบวนการของการบริหาร
จัดการ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Product) หรือ (Output) ตามวัตถุประสงค์การด าเนินนโยบายนั้น ผู้
ศึกษาให้ความสาคัญกับกระบวนการในการดาเนินงานที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การ
อานวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) โดยพบว่า ได้มีการวางแผน โดยกาหนดแผน
ส าหรั บ การด าเนิ น การในแต่ล ะระยะที ่ช ัด เจนในการด าเนิ น นโยบาย ประเด็ น การอ านวยการ
(Directing) พบว่า ได้จัดให้มีแนวทาง กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานหรือช่องทางที่เหมาะสมสาหรับ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และประเด็นการควบคุม (Controlling) พบว่า ได้มีการจัดให้มีการติดตาม
ผลกระทบ หรือการประเมินผลการใช้นโยบาย เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินนโยบาย
อย่างสม่าเสมอและเพียงพอ
ส่วนด้านผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการนาปัจจัยนาเข้า (Input)
เข้ามาสู่กระบวนการ (Process) ของการบริหารจัดการนั้น จากการประเมินพบว่ า มีความคิดเห็น
อยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย โดยพบว่ า ผู ้ ป ระเมิ น มองว่ า ผลผลิ ต เกี ่ ย วกั บ การท าให้ ส ามารถด าเนิ น งาน
ตามภาระงานและตั ว ชี้ ว ั ดที ่ก าหนดได้ง ่ ายและมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ ้น และการท าให้ ส ามารถ
ประสานงานและดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ มีผลสาเร็จในการดาเนิน
นโยบายที่สูงกว่าด้านการลดต้นทุน
ส่ ว นการประเมิ น ด้ า นผลกระทบ (Impact Evaluation) ซึ ่ ง พิ จ ารณาถึ ง ผลที ่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการด าเนิ น นโยบายพบว่ า ผู ้ ป ระเมิ น เห็ น ว่ า การด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายที ่ ผ ่ า นมา
บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า ประสงค์ ข องการใช้ น โยบาย โดยเฉพาะวั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี ่ ย วกั บ
การสร้างเอกภาพในการทางานเพื่อให้สามารถตอบสนองการทางานภายใต้บริบท สภาพการทางาน
และภารกิจของหน่ว ยงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้ประเมินบางส่วนมองว่าการด าเนินนโยบาย
อาจส่งกระทบทางลบต่อเส้น ทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) และ/ หรือ ท าให้
เกิ ด หรื อ ได้ ร ั บ อุ ป สรรค ปั ญ หา หรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการด าเนิ น งานได้ ขณะที ่ ใ นเชิ ง คุ ณ ภาพ
พบว่ า หน่ ว ยงานได้ ม ี ก ารจั ด ท าเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ของข้ า ราชการ มี ร ะบบการหมุ น เวี ย น
(Rotation) มี การใช้ Job Rotation เพื่อเพิ่ มพูน ความรู ้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานที่ห ลายหลาย
เพื่อรองรับการก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคคลากร รวมถึงการจัดทาระบบการแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
และกระบวนการคั ดเลือ กและสรรหา ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค โดยมีการรั บ ฟั ง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
2) ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ประเมินผลการดาเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กรณีศึกษาสานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์”
ผู้ศึกษามีความเห็นและข้อแสนอแนะ ดังนี้
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(1) ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1.1) องค์การควรก าหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เพิ่มการมีส ่ว นร่ว ม รวมถึงการสร้างความเข้ าใจที่ ถู กต้ องเกี่ยวกับ การด าเนินงานตามนโยบาย
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยอาจดาเนินการผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทาระบบการตอบข้อหารือ การ
สร้างเครือข่ายในการทางาน เป็นต้น
(1.2) องค์ ก ารควรจั ด ท าระบบเสริ ม สร้ า งบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายครอบคลุม ภารกิจของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ภายใต้การดาเนินงานตาม
นโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน
โดยจั ด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ที ่ ต ้ อ งก าหนดให้ บ ุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู ้ ง านในทุ ก กลุ ่ ม งาน
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัด เนื่องจากในแต่ละกลุ่มงานมีลักษณะรูปแบบของงาน รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการสร้างระบบแรงจูงใจ มีการ
กาหนด Career Path ที่ชัดเจนสาหรับแต่ละตาแหน่ง รวมถึงมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมสาหรับแต่ละตาแหน่งด้วย
(1.3) องค์การให้ความสาคัญกับการการสร้างเครือข่ายในการทางานกับให้บุคลากร
ทั ้ ง หมดของหน่ ว ยงาน โดยเริ ่ ม จากในส านั ก งาน ขยายไปในระดั บ กลุ ่ ม จั ง หวั ด ระดั บ ภาค
และระดั บ กรม เพื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที ่ ถ ู ก ในการด าเนิ น งานระหว่ า งกั น รวมถึ ง เพื ่ อ เป็ น การ
สร้างเครือข่าย และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับบุคคลากร
(2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการประเมินแบบ Formative Evaluation หรือ การประเมิน
เพื่อการปรับปรุงระหว่างดาเนินงานตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ใน
ส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากนโยบาย
ดังกล่าว ได้ด าเนิน การในรูป แบบเดียวกัน ในส านักงานพาณิช ย์จังหวัดทั่วประเทศ การเพิ่ มกลุ่ ม
ประชากรที่ศึกษาเป็นระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับภาค อาจช่วยให้สามารถนาผลการประเมินไปใช้เป็น
แนวทางในการขยายผล หรือปรับปรุงการดาเนินงานตามนโยบายฯ ได้มากและกว้างขว้างขึ้น

143

เอกสารอ้างอิง
กานจุลี ปัญญาอินทร์. (2562). การบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ: กรณีการควบรวมกิจการ.
กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
จิตติ รัศมีธรรมโชติ. (2558). การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: บริษัท ธันวา 4
อาร์ต จากัด.
ชาตรี อันประเสริฐ. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม่.
ธนิกธนศิรโชติ. (2554). การประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม่.
เนติพร ศรีพิชญาการ. (2556). กระบวนการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร กรณีศึกษา
พนักงานธนาคารธนชาต จังหวัดเชียงใหม. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม่.
เยาวดี วิบูลย์ศรี. (2551). รวมบทความทางการประเมินโครงการ(พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิรวัชร งามละม่อม และจิดาภา ถิรศิริกุล. (2561). การประเมินผลนโยบายช่วยเหลือชาวนานาไร่ละ
1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์. วารสาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, 11(1), 21172136.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ.(2550). การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.
สุธรรม รัตนโชติ. (2552). พฤติกรรมองค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท็อป.

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของทหารประจาการ
ในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31
ร.อ.นัฐกรณ์ บุญเรือง*

บทคัดย่อ
การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจาการ ในหน่วย
กองพั น ทหารสารวั ต รที ่ 31 ประชากร คื อ ทหารประจ าการ แบ่ ง เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
นายทหารประทวน พลอาสาสมัคร ที่อยู่ในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 รวมทั้งสิ้น 208 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลัว
คืนจ านวน 208 ชุด จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 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 ความสัมพันธ์ ปัจจัยจูงใจ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านความรับ ผิดชอบ
ด้ า นการปก ครองบั ง คั บ บั ญ ชา เมื ่ อ วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ ค ู ณ (Mulitiple Regression
Analysis) พบ 4 ตัวแปรคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความ
มั่น คงของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งตัว แปรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปรของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 68.7 (R2= .687)
คาสาคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
การนาแรงจูงใจมาใช้ในทุกองค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ามีทฤษฎี
หรือหลักการเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจอยู่มากมายก็ตาม ทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทาง
กว้าง ๆ ที่ต้องนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมขององค์กรนั้น ๆ ให้มากที่สุดโดยนามา
พัฒนาหรือปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้แรงจูงใจที่มีอยู่เดิมให้เกิดความสมบูรณ์ หน่วยกองพัน
ทหารสารวัตรที่ 31 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรทหาร ได้มีการกาหนดข้อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยสารวัตรทหาร พ.ศ. 2555 กล่าวว่า การปฏิบัติภารกิจหลั กดาเนินเกี่ยวกับ
การใช้กฎหมาย ควบคุมการจราจรในกิจการทหารการสืบสวน การสอบคดีอาญาซึ่งอยู่ในอานาจศาล
ทหาร การรักษาความปอดภัยให้แก่บุคคลสาคัญ อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางทหาร
รวมถึงการสนับสนุนการรบในหน่วยดาเนินกลยุทธ์ของกองทัพภาค และปฏิบัติการเกี่ยวกับ กิจการ
สารวัตรทหารด้านอื่น ๆ ให้กับกองทัพภาคหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้นองค์กรมีกลุ่มของกาลัง
พลอยู่หลายกลุ่มมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน มีจุดกาเนิดที่ความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มแตกต่าง ซึ่ง
การบริหารงานของหน่วยองค์กรต่าง ๆ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ ความเชี่ยวชาญ
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อนาไปสู่การสร้างให้องค์กรมีการความทุ่มเททั้งแรงกายและสติปัญญาให้กับการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นความต้องการขั้นพื้นฐานของหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ต้องได้รับการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่ มีความมั่นใจในหน้าที่การงานและผูกพันกับองค์กร ที่ได้รับมีค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่แตกต่างกัน การท างานร่วมกัน การปกครองที่มีผู้บังคับบัญชา และมีนโยบายในการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีปัญหาที่พบที่แตกต่างกันออกไป ด้วยความต้องการในการท างาน ความเจริญ
ก้าวหน้า การยอมรับนับถือจากผู้ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ และการทางานหน้าที่ตาม
ลักษณะของตาแหน่งงานโดยตรงนั้น มีการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจในอนาคตให้มีความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความช านาญจึงต้องทุ่มเทให้กับงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจึง
จ าเป็นต้องได้รับ แรงจูงใจ เช่น ความต้องการขั้นพื้น ฐานอย่างเพียงพอหากแต่ล ะกลุ่มงานได้รับ
ค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานแตกต่างกันออกไปเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
น้อยลง ก็จะไม่มีจิตใจที่จะทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงสติปัญญา จะส่งผลอย่างมากในขับเคลื่อนภายใน
หน่วย อนาคตการทางานจะดูเหมือนเป็นการรองานของคนที่ว่างงานจึงไม่มีการทุ่มเทในการทางาน
กับหน่วยอย่างจริงจัง ฉะนั้นหากความสาเร็จในการทางาน บรรลุเป้าหมายทางานได้เสร็จสิ้นประสบ
ผลสาเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ก็มีผลทาให้
แรงจูงใจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือการได้รับการยอมรับนับถือ จากบุคคลในหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มาขอคาปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้กาลังใจ การ
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แสดงความยินดีการแสดงออกที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถได้ ซึ่งลักษณะของงานนั้น
น่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทา หรือเป็นงานที่มีลักษณะทาตั้งแต่ต้น
จนจบโดยล าพัง ต้องมีความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ ๆ และมีอานาจอย่าง
เต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีความก้าวหน้า เช่น การได้รับเลื่อนขั้น การ
เลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน
จากการที่ผู้วิจัยนั้นเป็นกาลังพลของหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 นั้น ทาให้ได้รับทราบ
ปัญหาข้อขัดข้องหลาย ๆ อย่าง ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมานั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นว่า
หน่วยงานนั้นขาดประสิทธิภ าพ เมื่อลองมองดูปัญหาแล้วเจาะลึกลงไปแล้วจะพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
เกิดมาจากตัวบุคคลซึ่งขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงทาให้ผลงานนั้นขาดประสิทธิภาพ โดยจะ
กล่าวถึงสาเหตุการขาดแรงจูงใจโดยแบ่งเป็นประเภทของกาลังพลดังนี้ 1) นายทหารสัญญาบัตรที่จบ
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยนายทหารประเภทนี้นั้นถือว่าเป็นนายทหารหลัก โดยจะมี
ความคิดว่าตัวเองจบ จากสถาบันหลัก ถึงอย่างไรก็จะมีความเจริญก้าวหน้าตามตาแหน่งอยู่แล้ว จึงทา
ให้ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการเพิ่มความสามารถ อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยนั้นไม่ได้มี
การสอนในวิชาเหล่าทหารสารวัตรมาโดยตรง จึงทาให้ขาดความรู้เฉพาะทาง 2) นายทหารสัญญาบัตร
ที่บรรจุมากจากคุณวุฒิปริญญาตรี ตาแหน่งของนายทหารประเภทนี้เป็นตาแหน่งที่มีความถนัดทาง
วิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล การเงิน เป็นต้น โดยตาแหน่งที่มีในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31
นั้นมีเพียงตาแหน่งเดียว คือนายทหารการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินภายในหน่วย ทาให้ไม่มีความ
เจริญก้าวหน้าภายในหน่วย จึงทาให้ขาดแรงจูงใจในการทางานเนื่องจากเมื่อต้องการยศและตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นก็ต้องออกไปหาตาแหน่ง อื่น ๆ ที่อยู่นอกหน่วย 3) นายทหารสัญญาบัตรที่มาจากการสอบ
เลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวน โดยประเภทนี้ ต้องการ ที่จะทางานด้านคุมกาลังเช่นตาแหน่ง
ผู้บังคับหมวดจนถึงผู้บังคับกองร้อย ไม่ถนัดไปทางานด้านฝ่ายอานวยการซึ่งจะเป็นงานด้านเอกสาร
เช่น นายทหารธุรการกาลังพล นายทหารส่งกาลังบารุง เป็นต้น จึงทาให้นายทหารประเภทนี้ขาด
แรงจูงใจในการทางานเมื่อมาทางานในด้านฝ่ายอานวยการ และส่วนบุคคลที่มีความพอใจกับตาแหน่ง
ที่ตนเองอยู่ ก็จะอยู่ถึงตอนเกษียณไม่มีความคิดจะหาตาแหน่งอื่นที่มียศสูงขึ้นจึงทาให้คนอื่น ๆ ที่
ต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องโยกย้ายไปหาตาแหน่งที่หน่วยอื่นและนายทหารประเภทนี้มาจาก
นายทหารชั้นประทวนมาก่อนจึงอาจมีรุ่นพี่ซึ่งยังเป็นนายทหารชั้นประทวนอยู่ จึงทาให้ลาบากในการ
ปกครองบังคับบัญชา
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้ องต้นสาหรับผู้บังคับหน่วย
นาไปปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการคือหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
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สมรรถนะเหมาะสมกับตาแหน่ง รวมทั้งมีขวัญและกาลังใจที่ดี ดังนี้ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ อาทิ การให้สิทธิ และสวัสดิ การต่าง ๆ ความเสมอภาค เพื่อมุ่งให้มีขวัญและกาลังใจใน การ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มขีดความสามารถและ มีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางการทหารนั้นถือว่าขวัญและ
กาลังใจเป็นอานาจกาลังรบที่ไม่มีตัวตน สามารถชี้วัดได้ถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของภารกิจได้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของทหาร
ประจาการในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31
2) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจาการใน
หน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31
3) เพื่อศึกษาปัจจัยค้าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจาการใน
หน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31

ทบทวนวรรณกรรม
1) ทฤษฎีแรงจูงใจ Herzberg
Herzberg, Mausmer, and Snyderman (1959, อ้างถึงใน รณฤทธิ์ สิชฌนังศุ, 2560, น.
22) ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการทางาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ชื่อ
ทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ “Motivation-Maintenance Theory” หรือ
“Dual Factor Theory” หรื อ “The Motivation-Hygiene Theory” ในการเริ ่ ม ต้น ค้น คว้ าเพื่อ
สร้างทฤษฎี Herzberg ได้ดาเนินการสัมภาษณ์นักวิศวกรและนักบัญชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการค้นคว้า
เพื ่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ งานเพื ่ อ ที ่จ ะให้ ม ีห นทางเพิ ่ม ผลผลิ ต ลดการขาดงาน และสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีในการทางาน และเพื่อประโยชน์ทั่วไปสาหรับทุก ๆ คนก็คือ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
อิทธิพลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยใน การปรับปรุงขวัญ และกาลังใจ ที่จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขกาย
สบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึ ง พอใจและไม่ พ อใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบจู ง ใจ (Motivation Factors) และ
องค์ประกอบการค้าจุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบจูงใจ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางาน ประกอบด้วย
1) ความส าเร็จ ในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ทางานได้เสร็จสิ้นประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่อง
ชมเชย การให้กาลังใจ การแสดงความยินดีการแสดงออกที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
3) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทา หรือเป็นงานที่มีลักษณะทาตั้งแต่ต้นจนจบโดยลาพัง
4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ ๆ และมีอานาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
5) ความก้ า วหน้ า (Advancement) หมายถึ ง การได้ ร ั บ เลื ่ อ นขั ้ น การเลื ่ อ น
ตาแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน
องค์ประกอบค้าจุน (Maintenance Factors) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย
1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ทางาน
2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง
ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal
Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทางานร่วมกัน 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 รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ
7) ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
งาน เช่น การไม่ถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว
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8) ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงในการทางาน
9) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความ
สามารถหรือความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการดาเนินงานและการบริหารงาน
2) ทฤษฎีประสิทธิภาพการทางาน
ประสิทธิภ าพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานที่มักจะแยกไม่ออกกับประสิทธิผล
(Effectiveness) ซึ่งการปฏิบ ัติงานนั้นจะมีประสิทธิภ าพไม่ได้ ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่มี
ประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า การปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ แต่
ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลก็ไม่จาเป็นว่า การปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิ ภาพ
เสมอไป เพราะทฤษฎีนั้นมีผู้กล่าวไว้หลายท่าน Millet (1954, อ้างถึงใน รณฤทธิ์ สิชฌนังศุ, น. 33)
ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลกาไร
จากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดย
พิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นต้น มีความสอดคล้อง
กับ อารีรัตน์ ปานศุภวัชร (2560, น. 11) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพในการทางาน หมายถึง ผลลัพธ์
จากการบริการงานให้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไปต่าที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดภายใน
เวลากาหนด ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการทางานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ คือ 1) การทางานต้องเชื่อถือได้ (Reliable
Work) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องมีการบันทึกที่เชื่อถือได้ ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว ถาวร
ควรครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่กิจการมีและประโยชน์ต่อ
สังคมด้วย 2) งานสาเร็จทันเวลา (Timeliness Work Success) หมายถึง พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบหรือรับมอบหมายให้กระทา สามารถทาให้เสร็จตามเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
ให้เกิดประสิทธิผลตามเวลาที่ต้องการได้ 3) ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized Work) หมายถึง
ผลงานสาเร็จ มีความถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์ครบถ้วนตามกาหนด หรือาจเกิดจากการควบคุม
งาน เพื่อก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานได้มาตรฐานงานครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ศุภกิตต์ กิจ
ประพฤทธิ์กุล, (2553, น. 25) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการท างานให้
เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบประหยัดต้นทุน เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่ระบุไว้ หมายความ
ว่าปัจจัยของประสิทธิภาพจะมีอยู่ 3 อย่าง 1) ค่าใช้จ่าย การทางานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการคุม
ค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่ประเมินไว้ หากเราสามารถประหยัดได้มากกว่าก็คือทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 2) เวลา หมายถึง การทา งานให้สาเร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ ยิ่งทางาน
ให้เสร็จเร็วก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) คุณภาพ งานที่ทาต้องมีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ หาก
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ท างานเสร็ จ ค่ า ใช้ จ ่ า ยน้ อ ย แต่ ต ั ว งานออกมามี ค ุ ณ ภาพต ่ า ก็ ไ ม่ ถ ื อ ว่ า เป็ น การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
จากทฤษฎีในการหลายท่านนั้น ผู้ว ิจัยได้ข้อสรุป ประสิทธิภ าพในการท างาน หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่หน่วยต้องการ โดยสามารถวัดประสิทธิภาพในการ
ทางานจาก 1) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในงาน 2) ด้านความถูกต้องในงานภายในเวลาที่กาหนด
และ 3) ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยแรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองพันทหารสารวัตรที่ 31 โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบ ด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยแบ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษาชั ้น ยศ อายุ ร าชการ) ปั จ จั ย จูง ใจได้แ ก่ ความส าเร็จ ในการท างาน ความ
เจริญก้าวหน้า การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ลักษณะและขอบเขตของงาน ปัจจัยค้าจุน ได้แก่
ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสได้รับ ด้านความ สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสถานภาพวิชาชีพ ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านสภาพความเป็นอยู่ ด้านความมั่นคงของงาน
และด้านการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองพัน
ทหารสารวัตรที่ 31
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรสาหรับการศึกษา คือ ทหารประจาการ
แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นาย พลฯ อาสา ที่อยู่ในหน่วยกองพันสารวัตรที่ 31
จานวน 208 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและนาเสนอแบบสอบถามที่ได้รับคืน จานวน 208 ชุด
เพื่อกาหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS และ
นาเสนอผลการศึกษาด้วยสถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายคุณลักษณะ
และข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิตเบื้องต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่ ใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้
Scheffe Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกองพันทหารสารวัตรที่ 31 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทั้งหมดผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ชั้นยศ ทหารประจาการมีระดับชั้นนายทหารมากที่สุด ระดับจ่าสิบเอก
อายุราชการ อายุน้อยกว่า 10 ปี
ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน ระดับปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติ
อยู่ให้ดีขึ้นเสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสาเร็จ
ตามที่คาดหวัง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.94 ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งพิจารณาจากความสาเร็จในการ
ทางาน อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.54 ปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทางาน 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 ปัจจัยจูงใจด้านความเจริญก้าวหน้าที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม
3.72
ปัจ จัย จูงใจด้านการยอมรับนับ ถื อ ระดับปัจจัยจูงใจด้า นการยอมรั บนั บถื อที ่ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านอยู ่ ใ นระดั บ มาก งานที ่ ท ามี เ กี ย รติ แ ละได้ ร ั บ การยอมรั บ จาก
บุคคลภายนอก อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.73 และได้รับการชื่นชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จ อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย 3.59 ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.70
ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ระดั บ ปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลาและปริมาณงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ มีความกระตือรือร้นในการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ ย 3.99 และมีอานาจการตัดสินใจในงาน อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.59 ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย
รวม 3.86

153
ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะและขอบเขตของงาน ระดับปัจจัยจูงใจด้านลักษณะและขอบเขตของ
งานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ หน่วยงานมีการกาหนดหน้าในงานอย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒ นา
ศักยภาพ อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.78 และงานที่รับผิดชอบท้าทาย และมีอิสระในการทางาน อยู่ใน
ระดับ ค่าเฉลี่ย 3.67 ปัจ จัย จูงใจลักษณะและขอบเขตของงานที่ส ่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.74
ปัจจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทน ระดับปัจจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงานพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือ การพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน เงินเดือน เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ
และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าตอบแทนเป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.51 และเงินเดือนเพียงพอต่อค่าครองชี พในปัจจุบัน
อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.21 ปัจจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม 3.40
ปัจจัยค้าจุนด้านโอกาสที่ได้รับ ระดับปัจจัยค้าจุนด้านโอกาสที่ได้รับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีการปฏิบัติ งานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือ มีอิสระที่จะทางานได้ดีเลิศได้ อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.75 และมีโอกาสได้
ทางานยากขึ้น อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.51 ปัจจัยค้าจุนด้านโอกาสที่ได้รับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.64
ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ความร่วมมือในการทางานกับ
ทุกคนเพื่อให้งานส าเร็จไปด้วยดี อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ สามารถทางานกับเพื่อน
ร่วมงานได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.00 และได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านจากผู้บังคับบัญชาเป็น
อย่างดี อยู่ในระดับ ค่ าเฉลี่ย 3.85 ปัจจัยค ้าจุนด้านความสั มพันธ์ กั บผู้บ ัง คับ บัญชาที่ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.96
ปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิช าชีพที่ส ่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ภูมิใจที่ได้ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ มีความรู้สึกว่าหน่วยงานเปรียบเสมือนบ้านของท่าน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
4.07 และท่านยอมรับ กรณีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน ไปช่วยงานที่หน่วยอื่นได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
3.75 ปัจจัยค้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม
3.93
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ปัจ จัย ค ้าจุน ด้านนโยบายและการบริห ารงาน ระดับปัจจัยค ้าจุน ด้านนโยบายและการ
บริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก หน่วยงานของท่านแจ้งให้ทราบ
ถึงนโยบาย กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ
นโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการทางานของท่าน อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.79 และหน่วยงานของท่านมีโครงสร้างและอัตรากาลังเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.57 ปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการบริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.70
ปัจ จัย ค ้าจุน ด้านสภาพการท างาน ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างานที่ส ่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมดีไม่มีลดภาวะ
เป็นพิษ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
3.79 และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับการทางาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
3.42 ปัจจัยค้าจุนด้านสภาพการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม
3.65
ปัจจัยค้าจุนด้านสภาพความเป็นอยู่ ระดับปัจจัยค้าจุนด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ งานหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของท่าน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.60 และท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลาบากหาก
ตัดสินใจออกจากหน่วยงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.49 ปัจจัยค้าจุนด้านสภาพการทางานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.60
ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงของงาน ระดับปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงของงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดั บมาก มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ หน่วยงานที่ทางานอยู่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.88 และท่านพอใจนโยบายของหน่วยงานที่มีความชัดเจน และเป็นธรรมในการเลื่อนขึ้น
เงิน เดือน ต าแหน่ง อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.71 ปัจจัยค ้าจุนด้านความมั่นคงของงานที่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.83
ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา ระดับปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชาที่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านอยู ่ ใ นระดั บ มาก มี ค วามเชื่ อ มั ่ น ในความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ ผู้บังคับ บัญชาเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และผู้บังคับบัญชามีโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ บัญชา
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.60 ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.63
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ชั้นยศ
- อายุราชการ
2. ความสาเร็จในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
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

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สมมติฐาน
11. ด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
12. ด้ า นสภาพการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
13. ด้านสภาพความเป็น อยู ่มี ความสั มพันธ์เชิ งบวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
14. ด้านความมั่น คงของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
15. ด้านการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
✓
✓
✓
✓
✓

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ทหารประจาการในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 มีทั้งหมด 14 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจความสาเร็จใน
การทางาน ปัจจัยจูงใจความเจริญก้าวหน้า ปัจจัยจูงใจการยอมรับนับถือ ปัจจัยจูงใจความรับผิดชอบ
ปัจจัยจูงใจลักษณะและขอบเขตของงาน ปัจจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทน ปัจจัยค้าจุนด้านโอกาสที่จะ
ได้รับ ปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยค้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ ปัจจัยค้าจุน
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ปัจจัยค้าจุนด้านสภาพการทางาน ปัจจัยค้าจุนด้านสภ าพความ
เป็นอยู่ ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงของงาน ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา และแรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้
ปัจจัยจูงใจความสาเร็จในการทางาน
ความส าเร็จ ในการปฏิบ ัติงานท าให้เกิดก าลังใจใน การพัฒ นางานให้ดีขึ้น สามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิด ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถมี
ความรู้สึกว่าได้รับส่วนหนึ่งของผลงานที่ประสบความสาเร็จ ผู้บังคับบัญชาชื่นชมในการปฏิบัติงาน ได้
เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งพิจารณาจากความสาเร็จในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์
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(2558, น. 88) พบว่า ความสาเร็จในการทางาน อยู่ในระดับมาก โดยที่ท่านพยายามหาวิธีปรับปรุง
แก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่ ให้ดีขึ้นเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา งานที่ท่านได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จ ตามที่ คาดหวัง ในขณะที ่ท ่า นมีค วามรู้ส ึ กว่า ได้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานที ่ป ระสบ
ความสาเร็จ
ปัจจัยจูงใจความเจริญก้าวหน้า
เป็นกระบวนการมีโอกาสรับรู้งานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในส่วนของงานที่
ปฏิบัติอยู่มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ให้มีการสนับสนุนความก้าวหน้าในการทางาน ยังได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคลากร ได้
อย่างต่อเนื่อง ได้รับการเลื่อนขั้นตาแหน่งงานอย่างเป็นธรรม หน่วยงานมีการส่งเสริมให้อบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554, น. 88) ที่พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการทางานได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างนัยสาคัญ
ปัจจัยจูงใจการยอมรับนับถือ
การที่ได้รับเกียรติและได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก การสร้างผลงานได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทางานที่สาคัญ โดยมีเพื่อนร่วมงานมักขอ
คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัติงาน และได้รับการชื่นชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้สาเร็จ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, น. 89) พบว่า การได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก โดยที่ผู้บังคับ บัญชายอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ มอบหมายงานพิเศษ ให้ท่านปฏิบัติอยู่เสมอ ในขณะที่ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ยกย่องชมเชยเมื่อท่านปฏิบั ติงานจนประสบความสาเร็จ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย
ปัจจัยจูงใจความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีความ
กระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับ มอบหมาย ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพงานเสมอ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น พยายามหาวิธีป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ได้รับการมอบหมายชัดเจนในหน้าที่ มีอิสระในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และมีอ านาจการตัดสินใจในงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยจันทร์แรมพุทธนุกูล (2554, น. 37) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานได้แก่
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า

158
ในตาแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
นัยสาคัญ
ปัจจัยจูงใจลักษณะและขอบเขตของงาน
หน่วยงานมีการกาหนดหน้างานอย่างชัดเจน โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ และงานที่ได้รับมอบหมายท้าทายความรู้ ความสามารถ ซึ่งลักษณะงานที่รับผิดชอบ
อยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีอิสระในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวัตร เป็งวันปลูก
(2560, น. 85) ที่พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีการกาหนดหน้าที่ในงานอย่างชัดเจน ลักษณะงานที่
รับผิดชอบอยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีความท้าทาย และมีอิสระในการทางาน
ปัจจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทน
หน่วยงานควรพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างสม่าเสมอ การพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน เงินเดือน
เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนเป็นสาเหตุที่สาคัญ
ที่ทาให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ เงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ได้รับเหมาะสมกับค่าครอบชีพใน
ปัจจุบัน มีค่าตอบแทนสาหรับการทางานล่วงเวลาเหมาะสม 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
ปัจจัยค้าจุนด้านโอกาสที่จะได้รับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีอิสระที่จะทางานได้ดี การทางานที่มีผลงาน
โดดเด่นจึงจะได้เลื่อนตาแหน่ง ด้วยงานที่ทามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานทาให้มีโอการที่จะได้รับ
หากเพื่อนร่วมงานบางคนที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งเร็ วกว่าก็อาจจะ
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเสียความรู้สึก หน่วยงานเปิดโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่งมีน้อย และมีโอกาสได้
ทางานยากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, น. 90) ที่พบว่า ความก้าวหน้าใน
อาชีพ พบว่ามี อยู่ในระดับมาก โดยที่ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาตาแหน่งที่ท่านปฏิบัติอยู่สามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งได้ ในขณะที่ท่านมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดู งาน
อบรม สัมมนา เป็นต้น อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
หากความร่วมมือในการทางานกับทุกคนเพื่อให้งานสาเร็จไปด้วยดี นั้น จะสามารถทางานกับ
เพื่อนร่วมงานได้ เมื่อมีปัญหาในการทางานผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนาเป็นอย่างดี ทาให้เกิดความ
สามัคคีในหน่วยงานและมีความสุขในการทางาน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ การทาให้เกิดความ
ผูกพันในหน่วยงาน ได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเสมอ
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
จากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560, น. 85) ที่พบว่า
ปัจ จัย ด้านความสัมพัน ธ์กับ ผู้บ ังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภ าพในการท างานแสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน จากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ผู้บังคับบัญชาให้ความ
สนใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งผู้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
ปัจจัยค้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ
บุคลากรมความภูมิใจที่ได้ทางานในตาแหน่งปัจจุบัน มีความรู้สึกว่าหน่วยงานเปรียบเสมือน
บ้านของตนเอง งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน ได้รับการยอมรับนับถือ พร้อมที่
จะให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานโดยไม่มีเคลือบแคลงใจ หน่วยงานกาหนดลักษณะงานที่ชัดเจนให้ท่าน
และยอมรับกรณีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน ไปช่วยงานที่หน่วยอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปฐมวงศ์
สีหาเสนม (2557, น. 25) ที่พบว่า โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่มากที่สุด เป็นอันดับ แรก
รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้ านความสาเร็จในการ
ทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ปัจจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหารงาน
หน่วยงานแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร นโยบาย
กฎระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการทางานของท่าน การบริหารงานของ
หน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบัติ หน่วยงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในนโยบาย
การบริหาร การกระจายงานมอบหมายหน้าที่ มีความเสมอภาค เหมาะสมกับบุคคลชัดเจน หน่วยงาน
มีการกระจายอานาจบริหารงานเหมาะสมกับผู้รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปฐมวงศ์ สีหาเสนม
(2557, น. 25) พบว่า โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่มากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูง ใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสาเร็จในการทางาน มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากด้าน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
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ปัจจัยค้าจุนด้านสภาพการทางาน
สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมดีไม่มีลดภาวะเป็นพิษ มีความปลอดภัยในการทางาน
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 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ระดับมากที่สุด ด้านความรู้และความ
เข้าใจในงานที่ทา ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญกาลังใจในการทางาน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่
ทางาน อยู่ระดับมาก
ปัจจัยค้าจุนด้านสภาพความเป็นอยู่
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน งานหน้าที่
ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของท่าน การโยกย้ายตาแหน่งงานมีผลกระทบต่อตนเองและ
ครอบครัว และความแตกต่างทางด้านเงินเดือนจะไม่สามารถทาให้เปลี่ยนงานได้ และการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ลาบากหากตัดสินใจออกจากหน่วยงานทาให้เสียผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ปฐมวงศ์ สีหาเสนม (2557, น. 25) ที่พบว่า โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรง จูงใจอยู่มาก
ที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านความเป็นอยู่ ส่วนตัว มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยค้าจุนด้านความมั่นคงของงาน
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน หน่วยงานที่ทางานอยู่ เป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไป เชื่อมั่นต่ออนาคตขององค์กร มีความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ หน่วยงานที่
ปฏิบัติมีสิทธิสวัสดิการความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุธานิธ์ นุกูลอึ้งอารี ( 2555, น. 40) ที่
พบว่า ระดับความพึงพอใจการท างานที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยจูงใจ คือ ด้านการประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับความยกย่องนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความก้าวหน้าในการทางาน ปัจจัยค้าจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้าน
การควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน
ปัจจัยค้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา
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 โดยที่ผู้บังคับบัญชาให้ คาปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาผู้บังคับบัญชาให้กาลังใจและส่งเสริม
ท่านในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ผู้บังคับบัญชามีการวินิจฉัยสั่งการและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองพันทหารสารวัตรที่ 31
เกิดขั้นได้จาก 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุน ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องให้การ
สนับสนุนในทุกด้านแก่กาลังพล ทั้งในด้านการดาเนินงาน สิทธิและสวัสดิการ รวมถึงการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับกาลังพลตามความเหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาในการดาเนินงานผู้บังคับบัญชาควรรับ
ฟังความคิดเห็นของกาลังพล และรับผิดชอบในปัญ หาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีความยุติธรรมต่อกาลังพล
ทุกนายอย่างเท่าเทียมกัน ในมุมมองด้านกาลังพลต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาและตั้งใจ
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นองค์กรควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อย่าง
สม่าเสมอ องค์กรควรมีการเพิ่มนโยบายที่มีหลักประกันความมั่นคงในวัยเกษียณเพิ่มขึ้น สนับสนุน
อาวุธยุทโธปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้การด าเนินงานคล่องตัวมากขึ้น สร้างความรู้สึก
ปลอดภัยแก่กาลังพล นอกจากนั้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งต้องเป็นไปตามแนวทางของกฎระเบียบ
ขององค์กร พิจ ารณาจากก าลังพลในองค์กรเป็นส าคัญ ทุกคนต้องให้ความร่ว มมือในการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ สร้างชื่อเสียงให้องค์กร ผู้บังคับบัญชาต้องให้การสนับสนุน ชื่นชม มอบรางวัล เมื่อมี
กาลังพลปฏิบัติหน้าที่ สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ

เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ

เพื่อศึกษาปัจจัยค้าจุนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ทหารประจาการในหน่วยกองพัน

ทหารประจาการในหน่วยกองพัน

ทหารประจาการในหน่วยกองพัน

ทหารสารวัตรที่ 31

ทหารสารวัตรที่ 31

ทหารสารวัตรที่ 31

ผลการศึกษา
กลุ่มตัว อย่า งส่ว นใหญ่ เพศชาย อายุ
ระหว่าง 18-30 ปี ระดับการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี ชั้นยศ ทหารประจาการ
มีระดับชั้นนายทหารมากที่สุด ระดับจ่า
สิบเอก อายุราชการ อายุน้อยกว่า 10 ปี

แรงจูงใจในภาพรวยอยู่ระดับมาก โดย
แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา มีระดับมาก มีค่าเฉลีย่
3.96 และด้านสถานภาพวิชาชีพ อยู่
ระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.93 และด้าน
ค่าตอบแทน อยู่ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.40

เมื่อ วิเคราะห์ก ารถดถอยเชิงพหุคูณ
( Mulitiple Regression Analysis)
พบ 4 ตัวแปร คือ ด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่น คงของ
งาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ซึ่ง
ตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผัน
แ ป รข อ งป ระ สิ ท ธ ิ ภ า พ ในก า ร
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ได้ ร ้ อ ยละ 68.7 (R2=
.687)

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ความสั ม พั น ธ์ ป ั จ จั ย จู ง ใจ ที ่ ม ี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ ส ู ง ที ่ สุ ด ต่ อ
ประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติงาน คือ
ด้านความมั่นคงของงานด้านความรับ
ผิ ด ชอบ ด้ า นการปกครองบั ง คั บ
บัญชา บังคับบัญชา

- พิจารณาเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทน
ควรจะเพิ่มให้มากขึ้นเพราะค่าครองชีพ
สูงขึ้น
- ควรมีจานวนบุคลากรให้เพียงพอกับงานที่
ทาเพราะปัจจุบันทางานคนเดียวหลาย
ตาแหน่งทาให้เกิดความสับสน ทาให้งานไม่
มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มสิทธิพิเศษของกาลังพล
- เพิ่มนโยบายด้านการรวมในช่วงเช้าให้
น้อยลง
- เพิ่มนโยบายด้านการศึกษาในหลักสูตร
ของหน่วยอื่น ๆ
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6
จังหวัดพิษณุโลก
นิชนันท์ ผุยพงษ์*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
จาแนกตามปัจจัยกระบวนการขั้นตอนและเวลา งบประมาณ ความเข้าใจของบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้
ในปัจจุบัน และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิ นที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 80 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม โดยมีการประเมินเครื่อง
เมือที่ใช้ในการวิจัยความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปข้อคาถามข้อนั้น
ใช้ได้ ความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
โดยมีค่าความเชื่อมั่น ที่คานวณได้มีค่า 0.84 สามารถนาไปใช้ศึกษาได้ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ตาแหน่งงานนักสืบสวนสอบสวน อายุงาน 7-10 ปี การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 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 มี ผลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35
และการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยในด้านกระบวนการมี ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านกระบวนการมี ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับสูง สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยในด้าน
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวั ดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดั บ ปานกลาง สมมติ ฐ านข้ อ ที ่ 3 ปั จ จั ย ในด้ า นความเข้ า ใจของบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติงานด้านการบริห ารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลการทดสอบ
สมมติฐ าน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐ านรอง คือ ปัจจัยในด้านความเข้าใจของ
บุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ใน
ระดับสูง สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับสูง โดยพบว่าปัจจัยใน
ด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่
ยึดและอายัด มาเป็นอันดับ 1 และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในทิศทางเชิงบวก ระดับสูง สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องบุคลากร จัดสรรบุคลากรเนื่องจาก
บุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหา มีการก าหนดขั้นตอน โครงสร้างให้ชัดเจน
ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
คาสาคัญ: พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ยึดและอายัด ริบทรัพย์
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บทนา
ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค 6 มี จ านวนคดี เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ปี
พ.ศ. 2558-2563 เป็ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 5,177 คดี มี ก ารยึ ด และอายั ด ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ตรวจสอบ
จานวน 3,371 รายการ และในปัจจุบันจานวนคดีและทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีจานวนเพิ่ม ขึ้ น
อย่ า งรวดเร็ว มี ข้ อ บกพร่ อ งในกระบวนการและเกิดปัญ หามากมาย เจ้ า หน้าที่ยังขาดความรู้ใน
เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ขั้น ตอน แนวทางปฏิบัติ ในการเก็บ รั กษาทรัพ ย์สิ นและบริ ห ารจัด การทรัพย์สิน
ดังนั้น การบังคับ ใช้มาตรการยึดและอายัดทรัพย์ในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จึงต้องมีกระบวนการในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย
การบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พนักงานสอบสวนประสานให้มีค าสั่ง
ตรวจสอบทรัพย์สินและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิด เพื่อริบตามมาตรา 27
จะนาไปสู่กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินมีการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ยึดและอายัด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดาเนินการนาส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ดาเนินการ
เก็บรักษาทรัพย์สินจนกว่าพนักงานอัยการจะมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ยก
ฟ้องในคดี อาญาหลั ก หรือศาลมีค าสั่ งริ บตามมาตรา 27 แห่งพระราชบั ญ ญัต ิ มาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 หรือให้ยกคาร้องหรือริบทรัพย์สินนั้น ซึ่ง
การยึดและอายัดดังกล่าวย่อมกระทบสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินและอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานใน
การเก็บรักษาทรัพย์สิน การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินจึงต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่ย ึดหรืออายัดไว้เกิดความเสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพ เสื่อมราคา รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเจ้าของทรัพย์สิน และระหว่างนั้นที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินย่อมมีอานาจบริหารจัดการทรัพย์สินที่ริบไว้ต่อไปนี้
1) การเก็บรักษาทรัพย์สิน
2) การนาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
3) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
4) การส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิรับคืนทรัพย์สิน
5) การส่งมอบทรัพย์สินให้กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ทั้งนี้การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กฎกระทรวงและระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดไว้การศึกษาถึงขั้นตอนการ
บริหารจัดการทรัพย์สินและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. 2534 จึงมีความส าคัญที่จะท าให้การบริห ารจัดการทรั พย์ส ินที่ยึดและอายัดของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คาถามการวิจัย
ปัจ จัย ใดบ้างที่มีผ ลต่อประสิทธิภ าพในการบริห ารจัดการทรัพย์ส ินที่ยึดและอายัดตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ม าตรการในการปราบปรามผู ้ ป ระท าความผิ ด เกี ่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ.2534
ของสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6
2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด
และอายัดตามพระราชบัญญัติม าตรการในการปราบปรามผู้ประทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ให้มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประทาความผิดเกี่ยวกั บยาเสพติด พ.ศ.2534 ของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

สมมุตฐานของการวิจัย
กระบวนการขั้น ตอนและเวลา งบประมาณ ความเข้าใจของบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีผลประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานด้านการบริห ารจัดการทรัพย์ส ินที่ยึดและอายัด ของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
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ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กระบวนการ
ขัน้ ตอนตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหาร
ระยะเวลาตามแนวทางในการปฏิบตั ิในการ
บริหาร

-

งบประมาณ
-

-

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด

ความเข้าใจของบุคลากร

เทคโนโลยีท่ใี ช้ในปั จจุบนั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีการวิจัย
1) ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร ซึ่งค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บาทความ วารสาร จุลสาร
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ในส่วนของการบริหารทรัพย์สิน
ยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่างๆ
2) การสอบถามข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็น จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการจัดการทรัพย์สิน ตารวจ ในเขตภาค 6
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
1) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด สานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
3) พนักงานสอบสวนในเขตตารวจภูธรภาค 6
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ประโยชน์ของการศึกษา
1) ท าให้ ท ราบกระบวนการในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ย ึ ด และอายั ด ตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
2) เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้มีประสิทธิภาพ
3) ทาให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด

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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้า น
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63, 3.60, 3.56 และ
3.41 ตามลาดับ
2) ปัจ จัย ในด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่
ละด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด ในระดับมาก ได้แก่ งบประมาณมีความสาคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
สานักงาน ปปส.ภ.6 มีแผนการใช้งบประมาณในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทียึดและอายัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 และ 3.48 ตามลาดับ ในด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม เป็นปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36
3) ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า แต่ละด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่ยึดและอายัด ในระดับมาก ได้แก่ การพัฒนาความรู้และทักษะในด้านกระบวนการบริหารจัดการ
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ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความจาเป็น บุคลากรมีความเข้าในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด บุคลากรมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด บุคลากรสามารถแก้ไข
ปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การทรัพ ย์ ส ิ น ที่ ย ึด และอายั ด โดยมี ค ่ า เฉลี ่ย 3.81, 3.55, 3.50, 3.49
ตามลาดับ
4) ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า แต่ละด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันซับซ้อนยุ่งยาก การบริหาร
จัดการทรัพย์สินควรมีเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53
และ 3.45 ตามลาดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่ยึดและอายัด ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพย์ส ิน ที่ยึดและอายัด การน าเทคโนโลยีมาใช้ (ระบบการจัดการทรั พย์ส ิน ASS, เครื่องพิมพ์
บาร์โค้ด)ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม การนาเทคโนโลยีมาใช้
(ระบบการจัดการทรัพย์สิน ASS, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด)ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.28, 3.24 และ 3.23 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย
วิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
1) ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมิฐานรอง คือปัจจัยในด้านกระบวนการ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวก ระดับสูง ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
2) ปัจจัยในด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ผ ลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยมี
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมิ
ฐานรอง คื อ ปั จ จั ย ในด้ า นงบประมาณมี ค วามสั ม พั นธ์ใ นทิ ศ ทางเชิ ง บวก ระดั บ ปานกลาง ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและ
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
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
4) ปัจ จัย ในด้านด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ยอมรับสมมิฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิง
บวก ระดับสูง ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก

สรุปผล อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ
1) สรุปผลการวิจัย
(1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ตาแหน่งงานนักสืบสวนสอบสวน อายุงาน 7-10 ปี
(2) สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการ ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
โดยดังนี้
(3) ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริห าร
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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และอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับสูง
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยในด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ใน
ระดับปานกลาง
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
ความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
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
ยึดและอายัดสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่จะนามา
อภิปรายได้ดังนี้คือ
เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถเรียงลาดับความสัมพั นธ์ในระดับมากถึงปานกลาง
ได้แก่ ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ปัจจัยในด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด และ ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
มีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
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3) ข้อเสนอแนะ
ด้วยปัจจัยในด้านความเข้า ใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัด
พิษณุโ ลกในระดับ มากเป็น อัน ดับ 1 และปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง ทิศทางเชิงบวก สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ควรให้
ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องบุคลากร จัดสรรบุคลากรเนื่องจากบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การ
แก้ไขปัญหา มีการกาหนดขั้นตอน โครงสร้ างให้ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพย์สินของแต่ละภาค รวม 9 ภาค และ ปปส.กทม. และสานักตรวจสอบทรัพย์สิน
เพื่อประเมินสภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
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การศึกษาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
ปริญญา ปิ่นเพชร*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและแนวทางในการนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว 2) ศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว 3) ประเมินผลการดาเนินงานในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (ผู้ติด
กาไล EM) 15 คน เจ้าหน้าที่ศาล 3 คน ผู้พิพากษา 9 คน และผู้บริหารศาล 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจั ยส่วนมากเห็นด้วยกับการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (กาไล EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะยากจนได้รับการ
ปล่อยชั่ว คราว ลดความเหลื่อมล ้า ทางสังคม การติดก าไล EM โดยก าหนดเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้
ผู้เสียหายหรือห้ามเข้าเขตที่กาหนด มีส่วนช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยานและป้องกันการ
กระทาผิดซา้ ลดจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา อย่างไรก็ตาม พบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้กาไล
EM ด้านอุปกรณ์ ก าไล EM มีขนาดใหญ่ แบตเตอรี่ ใช้งานได้ไม่นาน ก าไล EM มีไม่เพียงพอ ด้าน
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน ผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่รู้สึกอับอาย กลัวถูกเลิกจ้าง ด้านความ
ร่วมมือของผู้ติดกาไล EM พบว่าผู้ติดกาไล EM บางรายชาร์จแบตเตอรี่ไม่สม่าเสมอ บางรายตัดทาลาย
อุปกรณ์ ด้านแนวทางปฏิบัติการใช้กาไล EM ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ควรจัดสรรกาไล EM และอุปกรณ์เสริมให้เพียงพอ ปรับเปลี่ยนกาไล EM ให้เล็กลง ไม่ให้
ผู้อื่นสังเกตเห็นได้ง่าย พัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานขึ้น และกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติการใช้กาไล EM ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
คาสาคัญ: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว กาไล EM ปล่อยชั่วคราว
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 บัญญัติว่า ในคดีอาญา ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคล
ใดได้กระท าความผิด จะปฏิบ ัติต่อบุ คคลนั้นเสมื อนเป็นผู้ กระท าความผิด มิ ได้ ซึ่งเป็นการวาง
หลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือ
จาเลยให้กระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อป้อ งกันมิให้มีการหลบหนี แสดงว่าโดยหลักการแล้ว จะ
ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวไว้ว่า คาขอประกัน
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้
การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 108/1 บัญญัติว่า การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทาได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุ
หนึ ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ าเลยจะหลบหนี (2) ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ าเลยจะไปยุ ่ ง เหยิ ง กั บ
พยานหลักฐาน (3) ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น (4) ผู้ร้องขอประกันหรือ
หลักประกันไม่น่าเชื่อถือ (5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
สอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดาเนินคดีในศาล
ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว
มาตรา 108 บัญญัติว่า ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้ าพนักงานซึ่งมีอานาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลจะกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้
นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการ
เดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่ วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นการให้อานาจเจ้าพนักงานหรือศาลสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรืออุปกรณ์อื่นใดที่
ใช้ติดตามตัว โดยใช้ส วมใส่ข้อมื อ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่ว นอื่ นใดของบุ ค คล ซึ่งรับส่งสั ญ ญาณ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้ควบคุม ตรวจสอบ หรือจากัดการเดินทาง บริเวณหรืออาณาเขตของ
บุคคล (ระเบียบสานักงานศาลยุติธรรม, 2561, น. 1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring
: EM ) หรือที่มักเรียกโดยให้เข้าใจง่ายๆ ว่า “กาไล EM” ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณ
มีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อเท้า โดยมีศูนย์ควบคุมกลางทาหน้าที่ควบคุมดูแลระบบและการ
ทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว เมื่อสวมใส่และเปิดใช้งานแล้วจะสามารถตรวจสอบ
ตาแหน่งที่อยู่และการเดินทางของผู้สวมใส่ได้
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สานักงานศาลยุติธรรมได้จัดให้มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เริ่มดาเนินการในศาลนาร่อง 23 ศาล ต่อมามีศาลเข้าร่วม
โครงการเพิ่มเติมอีก 141 ศาล รวมทั้งสิ้น 164 ศาล มีสื่อมวลชนนาเสนอข่าวการใช้กาไล EM เช่น พบ
ผู้ต้องหารายแรก ทาลายอุปกรณ์ติดตามตัวหรือกาไล EM (ชนะชัย แก้วผาง, 2561) ติดกาไล EM หนี
49 จับได้ 18 ราย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) รวบผัวเมีย ตัดกาไล EM หนีคดีโกงแชร์ออนไลน์ 120 ล้าน
เผยกลัวติดคุก (ข่าวสดออนไลน์, 2562) ตารวจบุกจับคาบ้าน! ตี๋ แก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง คดี 'ลัลลา
เบล' ปมกาไล EM (ข่าวสดออนไลน์, 2563) ไล่จับสมาชิกแก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง ติด “EM” ไม่ยอม
ชาร์จแบต (เดลินิวส์ออนไลน์, 2563) สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กาไล EM นาไปสู่คาถาม
การวิจัยว่า การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมใน
จังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จังหวัดพิษณุโลกมีศาลยุติธรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 5
ศาล ประกอบด้วย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวง
พิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และศาลแขวงนครไทย แต่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกมิได้มีการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาจึงศึกษาเฉพาะกรณีของศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลแขวง
นครไทย ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว จึงมีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและแนวทางในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมา
ใช้ในการปล่อยชั่วคราว
2) เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
3) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานในการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
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วิธีการศึกษา
การศึกษานี้มุ่งศึกษาความเฉพาะเจาะจงและท าความเข้าใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผ่ าน
ความคิด ความรู้สึกและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ ดังนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้บริหารศาล ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ถูกสั่งให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ต้องหาหรือจาเลย ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงและสามารถ
ให้ความรู้แก่ผศู้ ึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมี โ ครงสร้าง ใช้ว ิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sapling) ประกอบด้วย
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ติดก าไล EM) 15 คน
เจ้าหน้าที่ศาล 3 คน ผู้พิพากษา 9 คน และผู้บริหารศาล 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563
ในการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้คานึงถึง จริยธรรมการวิจัย เนื่องจากการทา
วิจ ัย ทางสังคม อาจน าไปสู่ความเสียหายของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว ่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ
ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง (Henn et al., 2009 อ้างถึงใน ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ , 2561, น. 122)
โดยผู้ศึกษาได้แจ้งแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้งสิทธิของผู้เข้าร่วม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เข้าใจการดาเนินงานวิจัยและให้ความยินยอมในการร่วมงานวิจัย การเปิดเผย
ตัวตนของผู้เข้าร่วมการวิจ ัย อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ ข อง
ผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้ศึกษาจึงปกปิดตัวตนของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยปกปิดชื่อ ภูมิลาเนา ตาแหน่งหน้าที่การ
งาน และใช้การลาดับหมายเลขตามลาดับการสัมภาษณ์ก่อนหลังแทน และผู้ศึกษาได้เก็บรักษาข้อมูล
ที่ได้ร ับ จากการท าวิจ ัย และมิได้แบ่งปันข้อมูล แก่บุ คคลอื่นใด และมิได้เก็บข้อมูล ไว้ในอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันเป็นสาธารณะด้วย

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ประโยชน์ของการนากาไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่ แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การนากาไล EM มาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการปล่อยตัว ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี เป็น
การให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยอย่างเท่าเทียมกัน
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การติดกาไล EM มันดี ดีกว่าอยู่ข้างใน (หมายถึง ดีกว่าต้องขังในเรือนจา) (ผู้ ให้สัมภาษณ์
ลาดับที่ 6, ผู้ติดกาไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
เงินไม่มีค่ะ ก็มีให้ลูกได้กินได้ใช้ กับลูกได้ไปโรงเรียนวันๆ แค่นั้นแหละ ประโยชน์
ของ EM ก็มีค่ะ ตรงที่เราไม่ต้องหาเงินนั่นแหละ (หมายถึง ไม่ต้องหาเงินหรือหลักทรัพย์มา
วางเป็นหลักประกัน) มีประโยชน์กับคนยากคนจน (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 18, ผู้ติดกาไล
EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563)
สะดวกดี ไม่ต้องหาหลักประกัน ไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาเช่าหลักทรัพย์ ผมไม่ใช่คนที่นี่
ด้วย ญาติพี่น้องก็อยู่ต่างจังหวัด ท าให้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ญาติที่ต้องมาท าเรื่องหรือหา
หลักทรัพย์มาประกันตัว (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 24, ผู้ติดกาไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2563)
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ศาลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนากาไล EM มาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับผู้ติดกาไล EM ข้างต้นว่า การนากาไล EM มาใช้ เป็นการเพิ่ม
ช่องทางหรือเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีหลักประกัน หรือมีหลักประกันแต่มีไม่
เพียงพอที่จะใช้ประกันตัวได้ เป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่ต้องถูกคุมขัง
ในเรือนจาระหว่างพิจารณา ลดความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยและคนจน และสร้างความเท่าเทียมกัน
ในกระบวนการยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ศาลรายหนึ่ง อธิบายเหตุผลว่า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่ได้กระทาความผิด การได้รับการปล่อยชั่วคราวย่อมไม่ทาให้ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเกิดตราบาปในใจหรือต้องจดจ าประสบการณ์หากต้องถูกคุมขังในเรือนจ าใน
ระหว่างพิจารณาของศาล การนากาไล EM มาใช้ ทาให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ตลอดเวลา หากหลบหนีก็สามารถติดตาม
ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ และเมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ศาลจะได้ด าเนินการตาม
กระบวนการของกฎหมายต่อไป มีผลให้มีตัวจาเลย จาเลยถูกลงโทษตามกฎหมายและทาให้
สังคมสงบสุข นอกจากนี้การติดกาไล EM ยังสามารถป้องกันการกระทาผิดกฎหมายได้ หาก
พบว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ติดกาไล EM เข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการกระทาผิด (ผู้ให้
สัมภาษณ์ลาดับที่ 25, เจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การนากาไล EM มาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวมากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
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เป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่ง ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือ ที่ไม่สามารถหาหลักประกัน เป็นการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ลดจานวนคนต้องขังในเรือนจาได้
ในคดีที่มีอัตราโทษสูง หรือผู้ต้องหาหรือจาเลยอาจมีพฤติการณ์หลบหนี การนากาไล EM มา
ใช้ในการปล่อยชั่วคราว เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว
มากขึ้น ช่วยให้ไม่ต้องถูกคุมขังโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลอาจรอ
การลงโทษได้ หากผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาจ
ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณา (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 26, ผู้พิพากษา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2563)
ในความผิดที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาจมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามผู้เสียหาย ผู้พิพากษา
อาจก าหนดเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ หรือห้ามก่อเหตุห รือ
กระทาการอื่นที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้า การติดกาไล EM สามารถควบคุมตรวจสอบ
ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลหรือไม่ เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ส่วนหนึ่ง ท าให้ผู้เสียหายอุ่นใจว่าศาลได้ก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้เสียหาย หากปรากฏว่าจาเลยฝ่าฝืนเงื่อนไขเข้าใกล้บ้านของผู้เสียหาย ศาลก็มีข้อมูลเพียง
พอที่จะเพิกถอนการให้ปล่อยชั่วคราว (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 19, ผู้พิพากษา, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2563)
ในขณะที่ผู้พิพากษารายหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการนากาไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว โดย
ให้เหตุผลว่า
การปล่อยชั่วคราวของศาล ยึดถือยี่ต๊อกประกัน (บัญชีมาตรฐานกลางการเรียกประกันและ
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย) ที่เรียกหลักประกันสูงเกินไป ท าให้
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ดังนั้น ควรจะใช้
วิธีการแก้ไขบัญชีดังกล่าว โดยลดการเรียกประกันและหลักประกัน เพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยถูกคุมขังในระหว่างพิจารณา กาไล EM ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหา
เรื่องการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ แต่เป็นเพียงอุปกรณ์สร้างความเชื่ อมั่นในการสั่ง
ประกันของผู้พิพากษามากกว่า ควรที่จะแก้ไขการเรียกหลักประกันให้ลดน้อยลง และควร
พิจารณาพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะหลบหนีหรือไม่ มากกว่าจะดูที่อัตราโทษ แม้จะ
เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง แต่ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ก็ควรให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือใช้กาไล EM (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 28, ผู้พิพากษา,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563)
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อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมาก เห็นด้วยกับการนากาไล EM
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ด้วยเหตุผลที่ว่า การนากาไล EM มาใช้ เป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐาน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็น
การให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ มีฐานะยากจนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม สามารถทางานมี
รายได้เลี้ยงดูครอบครัว หรือนาเงินมาชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้ ช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล้าในสังคม และลดคนต้องขังในเรือนจาได้
2) ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้กาไล EM
(1) ด้านอุปกรณ์
ผู้ตดิ กาไล EM ส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า กาไล EM มีปัญหาหลายอย่าง
เครื่องมันร้อน เครื่องมันไม่ติด ก็ไปเปลี่ยนอันใหญ่ (กาไล EM รุ่นที่ 1) ออก เอาเครื่องนี้
(กาไล EM รุ่นที่ 2) ใส่แทน ชาร์จไฟบ่อย อย่างสมมติตอนนอน ก็นอนชาร์จไปเลย พอเต็มก็
ออก นอนชาร์ จ ... (ผู ้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์ล าดั บที ่ 6, ผู ้ ต ิ ด ก าไล EM, สั ม ภาษณ์ เ มื ่อ วัน ที่ 30
กรกฎาคม 2563)
เครื่องเสียบ่อย เคยมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ ชาร์จไฟเข้ายาก สายชาร์จที่ให้ไปชาร์จไฟ
ไม่เข้า เป็นที่ตัวเครื่อง บางทีก็ร้องเอง พอชาร์จไม่เข้า เครื่องก็ร้อง (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7,
ผู้ติดกาไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563)
แบตเตอรี่ ที่บอกว่าใช้ได้ 12 ชั่วโมง มันได้ไม่ถึง บางทีก็ได้ประมาณ 7 ถึง 8 ชั่วโมง
อะไรเงี้ย แต่ก็ คือจะต้องเสียบตลอดเวลา เคยปล่อยแล้ว มันแค่ไม่กี่ชั่วโมง แล้วมันร้อง (ผู้ให้
สัมภาษณ์ลาดับที่ 18, ผู้ติดกาไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563)
เจ้าหน้าที่ศาลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนากาไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ได้
ให้ข้อมูลในทานองเดียวกันกับผู้ติดกาไล EM ว่า
แบตเตอรี่ของกาไล EM ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สามารถใช้งานจริงได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อการ
ชาร์จ 1 ครั้ง ผู้ต้องหารายหนึ่งเล่าให้ฟังว่า บางครั้งต้องตื่นนอนกลางดึกเพื่อมาชาร์จไฟ (ผู้ให้
สัมภาษณ์ลาดับที่ 14, เจ้าหน้าที,่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563)
กาไล EM มีอุณหภูมิสูงขณะชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งจะทาให้จาเลยกังวลเพราะกาไล EM
ติดอยู่กับข้อเท้าของจาเลย แบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่เข้าและค่อนข้างหมดไว บางครั้งต้องเสียบ
สายชาร์จเกือบตลอดเวลา อุปกรณ์ที่ชารุดบ่อยที่สุด คือ สายชาร์จขาดกับหัวขั้วชาร์จหลุด
บางครั้งระบบเตือนว่าสายรัดถูกทาลาย แต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเส้นใยแก้วที่อยู่ภายในสาย
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รัดกาไล EM หักหรือช ารุด แท้จริงแล้วสายรัดไม่ได้ถูกทาลาย (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 25,
เจ้าหน้าที,่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
(2) ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันหรือการประกอบอาชีพ
ผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่ ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การใช้กาไล EM มีผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจาวัน
เวลาไปทางาน มันดัง ไม่อยากให้เขาได้ยิน ก็เลยพยายามชาร์จ ไม่อยากให้คนอื่นรู้ กลัวคน
จ้างเขาจะนั่น ไม่อยากให้เขาเห็น รายได้ที่เราได้ จะหยุด จะไม่มีรายได้ไปใช้หนี้เขา ไม่สะดวก
มันขัดแย้งกับงานที่เราท า กลัวเขาเห็นปุ๊บ เขาไม่จ้างเรา เราก็ไม่มีตังค์ไปใช้เขา (ผู้ให้
สัมภาษณ์ลาดับที่ 6, ผู้ติดกาไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
ติดกาไล EM มาประมาณสัปดาห์ ถ้ามันไม่เจ็บ หรือไม่มีผลกระทบอะไรต่อขา มันก็
จะไม่เป็นไร แต่ทีนี้มันขูดขา มันเจ็บ ทาให้เกิดแผลช้า แผลกดทับ... ใส่ถุงเท้าตลอด ก็ยังเขียว
ช้าเลย....เวลาเราไปขายของ เราก็ถูกมอง ใส่กางเกงขายาวตลอด แต่เวลามันร้อง... ต้ องคอย
ชาร์จตลอด กลัวมันร้องข้างนอก กลายเป็นเราต้องกังวลกับการคอยชาร์จตลอด เพราะกลัว
ว่าเวลาทางาน แล้วมันร้อง (ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 18, ผู้ติดกาไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2563)
ข้อมูลจากการศึกษานี้ สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กาไล EM ว่า มีปัญหาเรื่องชาร์จ
ไฟไม่เข้า สายชาร์จมีปัญหา ใช้เวลาชาร์จนานเกินไป แบตเตอรี่หมดเร็วเกินไป และอุปกรณ์การชาร์จ
ชารุดบ่อย รวมทั้งมีผลกระทบต่อการการใช้ชีวิตประจาวัน ผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่รู้สึกอับอาย ไม่
อยากให้คนอื่นรู้ กลัวนายจ้างเลิกจ้าง กาไล EM ทาให้เกิดแผลฟกช้าหรือแผลกดทับ วิตกกังวลกับการ
ต้องคอยชาร์จไฟตลอดเวลา กลัวกาไล EM ร้องเตือนเสียงดังแล้วทาให้คนอื่นรูว้ ่าติดกาไล EM
(3) ด้านความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ต้องหา/จาเลย
เจ้าหน้าที่ศาลได้ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่า ผู้ติดกาไล EM บางรายขาดความเอาใจใส่
ในการดูแลรักษา เช่น ชาร์จแบตเตอรี่ไม่สม่าเสมอ บางรายติดกาไล EM แล้วไปเดินลุยโคลนลุยน้า ทา
ให้เครื่องชารุดเสียหาย ต้องนากาไล EM กลับมาขอเปลี่ยนอุปกรณ์หลายครั้ง
(4) ด้านเจ้าหน้าที่ (จานวนเจ้าหน้าที่ / ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่)
เจ้าหน้าที่ศาลรายหนึ่ง แสดงความเห็นว่า อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
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อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เพราะการนากาไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว มีการ
ด าเนิ น งานหลายขั ้ น ตอนตั ้ ง แต่ ก ารจั ด ท าค าร้ อ งขอปล่ อ ยชั ่ ว คราวโดยใช้ อ ุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือ
จาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ ๆ และรายงานต่ อ
ศาลเพื่อให้สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ดูแล รักษา ส่งคืนกาไล EM และประสานงานกับศาลอื่นในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ต้องหา
(ผู้ให้สัมภาษณ์ลาดับที่ 29, เจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563)

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1) สรุป อภิปรายผล
ผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมาก มีความเห็นว่า การนากาไล EM มาใช้ใน
การปล่อยชั่วคราว เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ในด้านของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัว (ผู้ติดกาไล EM) พบว่า ผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 5,000 ถึง
10,000 บาท และผู้ติดกาไล EM ทุกคนไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินที่จะนามาเป็นหลักประกันในการขอ
ปล่อยชั่วคราว การนากาไล EM มาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีหลักประกัน
หรือมีหลักประกันแต่มีไม่เพียงพอที่จะใช้ประกันตัวได้ ช่วยลดภาระในการกู้เงิน ยืมหรือเช่าหลักทรัพย์
มาประกันตัว และช่วยลดความเหลื่อมล้า ทางสังคม ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะยากจนได้รับ
การปล่อยตัว ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี ซึง่ เป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยเข้าถึงสิทธิ
ที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกัน
ในด้านของผู้เสียหายหรือพยาน การติดกาไล EM โดยกาหนดเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย
หรือห้ามเข้าเขตที่กาหนด มีส่วนช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยาน
ในด้านของสังคม การติดกาไล EM มีส่วนช่วยป้องกันการกระทาผิดกฎหมายได้ หากพบว่ าผู้
ติดกาไล EM เข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการกระทาผิด
ในด้านของหน่วยงานศาล กาไล EM มีระบบติดตามตัว ช่วยกากับให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยมา
ศาลตามนัด ช่วยป้องปรามมิให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยกระทาผิดซ้า ช่วยลดจานวนผู้ต้องหาที่หลบหนีใน
ระหว่างพิจารณา ทาให้ลดภาระในการบังคับคดีผู้ประกันได้ส่วนหนึ่ง
ในด้านของตารวจ ทาให้ตารวจสามารถตรวจสอบที่อยู่และติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลย
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
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ในด้านของเรือนจา การที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ส่งผลให้จานวน
ผู้ต้องขังในเรือนจาลดลง ลดภาระของเรือนจาในการดูแลผู้ต้องขัง
ในด้านของผู้พิพากษา ในคดีที่มีอัตราโทษสูง แม้ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะมีเงินหรือหลักทรัพย์ ที่
จะน ามาประกั น ตั ว แต่ ถ ้ า ปล่ อ ยไปโดยไม่ ต ิ ด ก าไล EM ผู ้ ถ ู ก ปล่ อ ยชั ่ ว คราวอาจจะหลบหนี ไ ป
ต่างประเทศ เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยยินยอมใช้กาไล EM ผู้พิพากษาก็อาจสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิดา มณีโชต (2559, น. 73) ที่พบว่า การน า
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวในคดีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาลกาหนด
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่ตกเป็นจาเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวเพิ่ม
มากขึ้น ไม่เป็นภาระแก่จาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ไม่มีหลั กประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
ทั้งยังเป็นการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันให้แก่บุคคล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงาน
ประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับตรวจสอบหรือจากัดการ
เดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของ สานักงานศาลยุติธรรม (2561, น. 48) ซึ่งพบว่า ผล
การประเมินในมิติผลกระทบด้านการให้โอกาสผู้กระทาความผิดที่ไม่ควรถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจา
ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม สามารถทางานได้ สามารถสร้างรายได้ แบ่งเบาภาระได้ มีประโยชน์กับ
ผู้ต้องหาที่มีฐานะยากจนได้เป็น อย่างมาก รัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ที่เข้าร่ ว ม
โครงการแล้วไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจา ผลกระทบที่มีต่อสังคม สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้าใน
สังคม เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐาน คนยากจนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมศักดิ์ โตโภชนพันธ์ (2562,
บทคัดย่อ) ที่พบว่า ระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นมาตรการทดแทนการ
เรียกหลักประกันหรือทรัพย์สินหรือเงินประกันเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า ไม่เป็นธรรมในการได้รับ
การปล่อยชั่วคราวและเพิ่มโอกาสให้ ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีโอกาสได้รับ
อนุญาตปล่อยชั่วคราวเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจาทั้งก่อนหรือระหว่างการพิจารณา
คดี ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์ , อรปรียา หวังนุรักษ์ และซูไฮลา กือโด
(ม.ป.ป.) ที่พบว่า การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวนั้นถือเป็นการลดความ
เหลื่อมล้าในด้านฐานะทางสังคมของผู้ต้องหาหรือจาเลย ลดความแออัดของสถานที่ระหว่างรอการ
พิจารณาของศาลได้เป็นอย่างดี
นอกจากประโยชน์ของกาไล EM ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขการ
สั่งใช้กาไล EM นั้น ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ในการปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดเงื่อนไขพิเศษ เช่น
ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่กาหนด ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย ห้ามเข้าใกล้เขตที่กาหนด หรือห้ามออกจากบ้าน
ในเวลากลางคืน ควรใช้ในความผิดฐานทาร้ายร่างกาย ฐานกระทาความรุน แรงในครอบครัว ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิตหรือเสรีภาพ หรือความผิดที่จาเลยมีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม ก่อความ
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เดือดร้อนราคาญแก่ผู้เสียหายหรือพยาน ความผิดฐานบุกรุก ความผิดที่จาเลยมีพฤติกรรมเที่ยวเตร่ใน
เวลากลางคืนแล้วไปกระทาความผิด ความผิดฐานแข่งรถในทาง ทั้ งนี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุอันตราย
หรือกระท าความผิดซ ้า และตรวจสอบว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด
หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิดา มณีโชต (2559, น. 80) ที่พบว่า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มี
คุณสมบัติสาคัญที่สามารถนามาใช้กับมาตรการและเงื่ อนไขที่ศาลกาหนดได้ เช่น การห้ามออกนอก
เขตพื้นที่ที่กาหนด การห้ามเข้าเขตพื้นที่ที่กาหนด การจากัดความเร็วของผู้ขับขี่ยานพาหนะและการ
ติดตามเพื่อให้ทราบตาแหน่งที่อยู่ของผู้กระทาผิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้กลับไปกระทาผิดซ้าอีก
และสอดคล้องงานวิจัยของ ศรันยา สี มา (2559, น. 8) ที่พบว่า การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
สามารถเพิ่มความมั่นใจให้แก่สังคมได้ว่า หากผู้ต้องหาหรือจาเลยหลบหนีระหว่างการปล่อยชั่วคราว ก็
สามารถที่จะนาตัวผู้นั้นกลับมาพิจารณาคดีต่อไปได้ นอกจากนั้นแล้วควรนากาไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ควบคุมผู้กระท าความผิดเกี่ย วกับเพศ ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว เพื่อปกป้องคุ้มครอง
ผู้เสียหายให้ปลอดภัยจากการถูกทาร้าย
ส่วนระยะเวลาในการสั่งใช้กาไล EM ผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่า ระยะเวลาในการสั่งใช้กาไล EM เป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินคดี ซึ่งแบ่งออกเป็น
ระหว่างสอบสวน และระหว่างพิจารณาก่อนมีค าพิพากษา แต่ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางส่ว น แสดง
ความเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่า ความผิดบางคดีที่จาเลยให้การรับสารภาพ แต่อยู่ระหว่างผ่อนชาระเงินให้
ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเวลานานหลายปี หากจาเลยผ่อนชาระเงินตามกาหนดและมาศาลตามนัดทุกครั้ง ไม่
มีพฤติการณ์หลบหนี ควรจะมีการกาหนดระยะเวลาในการใช้กาไล EM ไม่เกิน 1 ปี โดยให้ทาสัญญา
ประกันเพียงอย่างเดียวหรือผ่อนปรนเรียกหลักประกันให้น้อยลง และกาไล EM เป็นอุปกรณ์ที่มีราคา
สูงและต้องมีการบารุงรักษา การสั่งใช้เป็นเวลานาน อาจทาให้เกิดปัญหาการใช้งานและความเสียหาย
จึงควรมีการกาหนดระยะเวลาไว้ สาหรับคดีที่ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินคดีนาน หากมีการใช้กาไล EM
ครบตามกาหนดเวลาและจาเลยไม่มีการหลบหนี อาจเปลี่ยนการติดตามควบคุมจาเลยในลักษณะอื่น
เช่น การใช้ผู้กากับดูแล เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว ่าการน าก าไล EM มาใช้จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ผลการศึกษานี้ พบว่า ยังคงมีปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้กาไล
EM บางประการ ดังนี้
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ กาไล EM เป็นกาไลข้อเท้า มีขนาดใหญ่ แบตเตอรี่หมดเร็ว ใช้งานได้
จริงเพียง 6 ถึง 8 ชั่วโมง สายชาร์จมีปัญหา ชาร์จไฟไม่เข้า ใช้เวลาชาร์จนานเกินไป สายรัดหลุดง่าย
กาไล EM มีไม่เพียงพอ
ผลกระทบที่มีต่อการใช้ชีวิตประจาวันหรือการประกอบอาชีพ ผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่รู้สึก
อับอาย ไม่อยากให้คนอื่นรู้ กลัวนายจ้างเลิกจ้าง กาไล EM ขูดขาจนเจ็บ ทาให้เกิดแผลฟกช้าหรือแผล
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กดทับ วิตกกังวลกับการต้องคอยชาร์จไฟตลอดเวลา เพื่อไม่ให้กาไล EM ร้องเตือนเสียงดัง ซึ่งจะทาให้
คนอื่นรู้เห็นการติดกาไล EM
ด้านความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ติดกาไล พบว่าผู้ติดกาไล EM ส่วนใหญ่ เข้าใจ
วิธีการใช้งานกาไล EM และดูแลรักษาอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี แต่มีบางรายที่ขาดความเอาใจใส่ ชาร์จ
แบตเตอรี่ไม่สม่าเสมอ บางรายชาร์จไฟไม่เข้า ก็แก้ไขปัญหาเอง โดยตัดสายไฟแล้วเชื่อมสายไฟเอง ใช้
ก าไล EM ไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลรักษาให้ดี ท าให้ก าไล EM ช ารุด บางรายพยายามตัดท าลาย
อุปกรณ์หรือสายรัดกาไล
ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมาก แสดงความเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีเพียงพอและ
มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี แต่มีผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกส่วนหนึ่งแสดง
ความเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรงมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในวันหยุดราชการ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นจะไม่สามารถใช้กาไล EM ได้ ไม่มีเครื่องสาหรับทดลองเพื่อฝึกใช้ปฏิบัติงาน ใน
การติดกาไล EM ต้องใช้อุปกรณ์จริง เจ้าหน้าที่งานอื่นจึงไม่มีความชานาญในการใช้ การนากาไล EM
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว มีการดาเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแต่การจัดทาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวโดย
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือ
จาเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ ๆ และรายงานต่อศาลเพื่อให้
สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจาเลยที่หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการดูแล รักษา ส่งคืนกาไล
EM และประสานงานกับศาลอื่นในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ต้องหา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง โดยปกติ
ศูนย์ EM มีหน้าที่โดยตรงในการติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือจาเลย แล้วแจ้ง
ข้อมูลผ่านระบบให้ศาลทราบ แต่เพื่อลดขั้นตอนการทารายงานเสนอศาล เจ้าหน้าที่ประจาศาลจะ
คอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนผู้ต้องหาก่อนที่จะพบปัญหา เช่น การชาร์จแบตเตอรี่
ให้อยูในระดับปกติ
ผลการศึกษานี้ พบปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ก าไล EM ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงาน
ประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนาอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์สาหรับตรวจสอบหรือจากัดการ
เดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของ สานักงานศาลยุติธรรม (2561, น. 47) ซึ่งพบว่า
ผู้ใช้อุปกรณ์มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์เฉลี่ยในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสม
ด้านการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยในระดับมาก
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้ว ทาให้เห็นว่า การนากาไล EM มาใช้ เป็นการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้ นพื้นฐาน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทียมกัน และเป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ มีฐานะยากจนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม
สามารถทางานมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวหรือนาเงินมาชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้
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ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ลดคนต้องขังในเรือนจา ส่งผลให้รัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลผู้ต้องขัง รวมทั้งกาไล EM มีระบบการติดตามตัว สามารถกาหนดเงื่อนไขห้ามเข้าเขตที่กาหนด
หรือห้ามเข้าใกล้บ้านหรือตัวผู้เสียหายได้ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยาน
2) ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
(1) ควรจัดสรรกาไล EM ให้แต่ละศาลมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริม เช่น สายรัด สาย
ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สารอง แท่นชาร์จ ซึ่งมักจะชารุดง่าย ควรมีสารองไว้มากกว่าจานวนกาไล
EM
(2) ควรพัฒนากาไล EM ให้มีขนาดเล็กลงหรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นนาฬิกาข้อมือ ไม่ให้
ผู้อื่นสังเกตเห็นได้ง่าย
(3) ควรพัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและแบตเตอรี่ให้มีความจุมากขึ้น ให้สามารถใช้งานได้
จริงไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครัง้
(4) ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติการสั่งใช้ก าไล EM ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น ใน
ความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หากการกระทาไม่ร้ายแรงอุกฉกรรจ์นัก และผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ควรให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่ต้อง
ทาสัญญาประกัน เพียงแต่สาบานตัวว่าจะมาศาลตามนัด หรือทาสัญญาประกัน เพียงอย่างเดียว โดย
ไม่ต้องใช้กาไล EM หรือวางหลักทรัพย์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการสั่งใช้ในแต่ละกรณีให้
ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน กรณีผู้ติดกาไล EM มีพฤติการณ์ละเลยไม่ชาร์จไฟหรือไม่มาศาลตามนัด
ควรกาหนดเงื่อนไขให้วางหลักทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ ติดกาไล EM ที่มีพฤติการณ์ทุบทาลายอุปกรณ์หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือ ควรให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อเรียกกลับมาตักเตือนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคาสั่ง
เช่น เพิกถอนคาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ในการสั่งใช้กาไล EM หากจาเลยให้การรับสารภาพ และ
จาเลยกับผู้เสียหายตกลงยินยอมให้จาเลยผ่อนชาระเป็นเวลานานหลายปี และผู้เสียหายไม่คัดค้านการ
ประกันตัว ศาลไม่ควรสั่งใช้กาไล EM แต่ควรสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยทาสัญญาประกันอย่าง
เดียว ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ หรือเปลี่ยนการติดตามควบคุมจาเลยในลักษณะอื่น เช่น การใช้ผู้กากับ
ดูแล เป็นต้น หรือหากเป็นกรณีที่จาเลยถูกฟ้องในข้อหาที่ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความสงบสุขใน
สังคม หรือคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อจาเลยติดกาไล EM มาระยะหนึ่ง หากพบว่าจาเลยมาศาล
ตามกาหนดนัดของศาลอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยผิดนัดของศาล ควรอนุญาตให้ถอดกาไล EM และคงไว้
เพียงสัญญาประกัน นอกจากนี้ควรกาหนดช่องทางการติดต่อหรือสายด่วนเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจาเลย
ปรึกษาขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ได้โดยสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติ ให้
เจ้าหน้าที่แนะนาผู้ต้องหาหรือจาเลยว่า หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ให้โทรศัพท์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และหลังจากติดกาไล EM แล้ว ประมาณ 7 ถึง 15 วัน
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ควรให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถามผู้ติดกาไล EM เกี่ยวกับการใช้งาน การชาร์จแบตเตอรี่ และการ
ดูแลรักษากาไล EM ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ การใช้ชีวิตประจาวันของผู้ต้องหามีผลกระทบต่อเครื่ อง
หรือไม่ รวมทั้งเน้นย้าการใช้งานกาไล EM ให้ป้องกันมิให้ฝุ่นหรือน้าเข้าเครื่อง เพื่อหาทางแก้ไขก่อนที่
จะเกิดปัญหาเครื่องชารุดเสียหาย
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ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ผกาวัลย์ พุ่มสลิด*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่อยู่ในพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และเพื่อศึกษาปัญหา 3) ข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นาผลการศึกษาไป
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยวิธีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี จบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา มีจานวน
สมาชิ กในครอบครั ว 4 คน ประกอบอาชี พเกษตรกร มี รายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่ อเดื อ น
มีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ 20 ปีขึ้นไป ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.312 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลาดับดังนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมิน ผล ส่ว นปัญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน พบว่าอันดับแรก คือ
ประชาชนต้ อ งการให้ ม ี โ ครงการจ้ า งงานในพื ้ น ที ่ รองลงมาต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ป ่ า ไม้ เ พิ ่ ม การ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการด าเนินการต่างๆตาม
ระเบียบ ของกรมป่าไม้ เนื่ องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่มาก และต้องการให้มีเงิน
อุดหนุนสาหรับเครือข่ายของกรมป่าไม้ ในทุก ๆ ปี เพื่อดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ป่าสงวนแห่งชาติ, การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้, การมีส่วนร่วม
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ทรัพยากรป่าไม้เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของ
ประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ลดลง
เรื่อย ๆ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของ
พื้นที่ประเทศ แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 จานวน 102,484,072.71 ไร่
หรือร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ มีการบุกรุกแผ้ว ถางเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นที่ดินเพื่ อ การ
เกษตรกรรม การยึดถือครอบครองของนายทุนเพื่อทารีสอร์ต/บ้านพักตากอากาศ ทาให้สูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ เกิดผลกระทบต่อทรั พยากรอื่น ๆ ตามมา เช่น ทาให้ขาดแคลนน้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ส่งผลให้ท าการเกษตรไม่ได้ผล สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ยัง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงและบ่อยครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานด้านป่าไม้กับราษฎรที่
อาศัยทรัพยากรป่าไม้ในการดารงชีวิต
จังหวัดพิษณุโลก มีป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 2,453,860.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.08 ของพื้นที่
จังหวัด ในหลายพื้นที่ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่มาก เนื่องจาก
ยังคงพบการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพื้นที่ป่าไม้อยู่ตลอด นอกจากนี้ยังคงมีการร้องเรียนเพื่อเรียกร้อง
ที่ดินทากิน รวมไปถึงการขายที่ดินให้นายทุนอีกเป็นจานวนมาก
ดังนั้น ในการจะดูแลรักษาให้ไม่ถูกบุกรุกทาลาย ตลอดจนการจะเพิ่มพื้นที่ป่า หากใช้แต่การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายกับราษฎร จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับพื้นที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการอาศัยพึ่งพิง
ทรัพยากรป่าไม้ในการดารงชีวิต การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ รับทราบถึงความสาคัญของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อาศัยอยู่ การ
ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมที่หน่วยงานของกรมป่าไม้จัดขึ้น ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุล สิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็น
ทัศนคติในการดูแลรักษาและจัดการพื้นที่ป่าร่วมกับรัฐและเจ้า หน้าที่ป่าไม้ ความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของจะช่วยในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันการบุก
รุกทาลายพื้นที่ป่า ช่วยรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
การศึกษาวิจัยนี้ จะเป็นการศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจน
ประเด็นปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่มีในชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์ นาไปพัฒนาแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทาอย่างไรให้เข้าถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่
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ในเขตป่ามีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สามารถใช้ทรัพยากรและอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน มีทรัพยากรป่าไม้
ที่สมบูรณ์ต่อไป ส่งต่อทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่าไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ นาผล
การศึกษาไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบและแนวทาง ในการศึกษาดังต่อไปนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
(1) ความหมายของการมี ส ่ ว นร่ ว ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน หมายถึ ง การที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการในกระบวนการของกิจกรรมโดยสมัครใจ ตั้งแต่การการ
คิด การตัดสินใจ การร่วมดาเนินกิจกรรม ตลอดจนการควบคุมติดตามประเมินผล นาไปสู่ผลประโยชน์
ร่วมกันของชุมชน
(2) ระดับการมีส่วนร่วม Cohen และ Uphoff (1980, pp. 219-222) ไดจาแนกการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ (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 ) การอนุรักษ์ป่าไม้สามารถกระทาได้ดังนี้
1) การกาหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นการกาหนดแนว
ทางการจัดการและ การพัฒนาป่าไม้ในระยะยาว
2) การปลูกป่า
3) การป้องกันไฟไหม้ป่า
4) การป้องกันการบุกรุกทาลายป่า
5) การใช้วัสดุทดแทนไม้
6) การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประหยัด
7) การพยายามนาไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้
8) ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา ให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของป่าไม้ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ และช่วยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรป่าไม้
เหมือนกับที่เรารักษาและหวงแหนสิ่งของที่เป็นสมบัติของเราเอง
3) ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก และข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่จังหวัด 6,618,283.87 ไร่ มีประชากร 865,247 คน (สานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองพิษณุโลก
อาเภอนครไทย อาเภอชาติตระการ อาเภอบางระกา อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอพรหมพิราม อาเภอวัด
โบสถ์ อาเภอวังทอง อาเภอเนินมะปราง
ข้อมูลพื้นฐานป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
ป่าสงวนแห่งชาติ หมายความว่า ป่าที่ได้กาหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จังหวัดพิษณุโลก มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า 2,453,860.75 ไร่ 37.08 (%)
(ท้ายกฎกระทรวงฯ 3,342,866.00 ไร่) ดังนี้
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้าวังทองฝั่งขวา
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้าวังทองฝั่งซ้าย
3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลาน้าแควน้อย
5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก
6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าภาค และป่าลาแควน้อยฝั่งซ้าย
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าภาคฝั่งขวา
9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชาติตระการ
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้าเข็ก
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค
ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าภาคน้อย
ป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองตูม

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้ กาหนดตัวแปรการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตัวแปรตาม ได้แก่
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

2. อายุ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

3. ระดับการศึกษา

1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4. ขนาดของครอบครัว

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

5. อาชีพ

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

6. รายได้

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
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วิธีการวิจัย
ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ การศึกษาจากเอกสาร และการใช้แบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชากร ที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติไคส
แควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร

สมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 4 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาที่
อาศัยในพื้นที่ 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 จากผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจานวน 73 คน
ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ 7 ประเด็น และพบว่ามีคะแนน
สูงสุดอันดับแรก คือ ประชาชนต้องการให้มีโครงการจ้างงานในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 38.36 รองลงมา
ต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และขั้นตอน
การดาเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของกรมป่าไม้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่
มาก คิดเป็นร้อยละ 23.29 และต้องการให้มีเงินอุดหนุนสาหรับเครือข่ายของกรมป่าไม้ ในทุก ๆ ปี
เพื่อดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 10.96
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า เพศส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อายุส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับการศึกษาส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขนาดของครอบครัวส่งผลต่อการมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาชีพส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติ ดตามและประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
รายได้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่งผลต่อ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งผู้วิจัยได้นาผลการทดสอบสมมติฐาน 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 าแผนเกี่ยวกับกับการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่จะทาตอนการประชาคมหมู่บ้าน หรือการประชุมของหมู่ บ้าน ซึ่งแต่ละบ้าน
จะส่งตัวแทนมาบ้านละคนเท่านั้น ประชาชนส่วนหนึ่งที่ตอบแบบสอบถาม จึงไม่ได้เข้าร่วมในการ
ประชุมเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จึงทาให้ผลการ
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทาฝาย และร่วมประชุม อบรม ตลอดจนร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายของกรมป่าไม้ เช่น เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เข้าร่วมโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ เป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย จึงทาให้ผลการมีส่วนร่วมด้านการร่วมปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย
อาจจะเนื่องด้วยประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการรับผลประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ส่วนใหญ่ยังคงมองเพียงประโยชน์ทางด้านตัวเงิน และการเก็บหาของป่าเพื่อการดารงชีพ แต่ยังแฝงไป
ด้วยประโยชน์ต่อทางระบบนิเวศอีกด้วย จึงทาให้ผลการมีส่วนร่วมในด้านการร่วมรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับน้อย
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจ
เกิดจากประชาชนไมได้สนใจในการติดตามกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม หรือกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้
เข้าไปจัดกิจกรรม ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือเป็นสมาชิก ท าให้ไม่ได้ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และ
นอกจากนี้ยังไมได้รับความรู้หรือการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่าประชาชนสามารถติดตามการทางานภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการนั้น ๆ และสามารถร่วมประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการได้ ทาให้ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจ ทาให้ผลการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย
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ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการมีส่วนร่ว มในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จานวน 73 คน ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ได้ 7 ประเด็น พบว่าอันดับแรก คือ ประชาชนต้องการให้มีโครงการจ้างงานในพื้นที่ รองลงมาต้องให้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการ
ดาเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของกรมป่าไม้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่มาก
และต้องการให้มีเงินอุดหนุนส าหรับเครือข่ายของกรมป่ าไม้ ในทุกๆปี เพื่อด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จากการพูดคุยในระหว่างเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องประกอบอาชีพเป็นสาคัญ ทาให้การสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้น้อยลง หากเป็นช่วงเวลาที่ต้องประกอบอาชีพ เช่น ช่วง
การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ประชาชนจะต้องเก็บเกี่ยวพืชผลของตน หรือไปรับจ้างก่อน หากมี
เวลาว่างจึงจะเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ยังมองภาพว่าเจ้าหน้า ที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่า จะมาตรวจสอบเพื่อดาเนินคดีกับ
ที่ดินทากินของตนหรือไม่ ตลอดจนความไม่รู้และความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการติดต่อขอข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ของประชาชน เช่น การจะตัดไม้ในที่กรรมสิทธิ์ หรือตัดไม้หวงห้าม
การตรวจสอบพิกัดที่ดินทากินของตน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย จึงนาผลการศึกษามา
หาแนวทางที่จะพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1) ควรก าหนดนโยบาย ให้การประชาสัมพันธ์ ความรู้ ด้า นต่า ง ๆ แฝงไปกับควบคู ่ กั บ
แผนปฏิบัติงานปกติ ในการจะจัดทาโครงการใดๆของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน
ในส่วนนี้อาจจะเพิ่มเติมงบประมาณ ในการจัดให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย เช่น ในฤดูแล้งก็ให้ความรู้ด้าน
ไฟป่า เป็นต้น
2) ควรกาหนดนโยบายให้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆที่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดขึ้น
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3) ควรจัดสรรงบประมาณในการประชาสั มพันธ์ให้ความรู้ ตลอดจนการรณรงค์ เพื่อปลูก
จิตสานึกผ่านการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถ
4) ควรส่งเสริมให้ประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยปลูกฝังไป
เรื่อย ๆ หากเข้าร่วมประชุมบ่อย ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมก าหนดทิศทางการ
ดาเนินกิจกรรม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการ
ฝึกฝนกระบวนการคิด การวางแผน การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และหากประชาชนมี
ความรู้สึกที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะทาให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของเจ้าหน้าที่
อีกด้วย
5) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็น การปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
6) สนับสนุนงบประมาณโครงการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนได้เป็น
ลูกจ้างโครงการจะท าให้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้ ทาให้เกิดความรัก และหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ที่ตนได้ร่วมโครงการ เป็นการปลูกฝังความรู้สึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ
1) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ เพื่อที่จะตอบปัญหา ข้อ
ซักถามของประชาชนได้
2) จากการที่ประชาชนยังกังวลเรื่องที่ดินทากิน บางครั้งยังระแวงว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะไปยึด
ที่ดินทากิน จึงทาให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นอกจากจะบังคับใช้กฎหมาย
แล้ว ยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อม
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ ด้าน
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การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
พรสวรรค์ วรอินทร์*

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาต่อการดาเนินการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยการทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออ ยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเก่า จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและ
ข้าราชการ จานวน 4 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ ร้อยละและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ โดยใช้ Independence Sample T- test Oneway ANOVA การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งรายคู ่ (Least Significant Difference) การวิ เ คราะห์
เนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา (Content Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ลาดับต่อมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาล ด้านเพศ
ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน แต่ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ (ต่อเดือน) มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เห็นความสาคัญ
ของการมีส่วนร่วม
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม ปัจจัยการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
การพัฒ นาชุมชนคื อสิ่ งที ่ส ่งผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มต่อวิถี การด ารงชี พ ของ
ประชาชน ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ หรือก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การกาหนด
จุดหมายในการพัฒนา การกาหนดภารกิจ และแนวทางการดาเนินการเพื่อนาไปสู่จุดหมายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น (กรุงเทพมหานคร, มติชน, 2546)
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นทศวรรษ
สาคัญของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเกิดจากการที่รัฐบาลได้เร่งรัดจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดย
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของใน
องค์กร ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภ าพ และมีทิศทางการพัฒ นาที่
สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อนาสู่เป้าหมาย “บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมและประโยชน์สุข
ของประชาชน”
เทศบาลตาลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการยกฐานะ
จากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตาบลเมืองเก่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
13.817 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 7,376 คน แยกเป็น ชาย 3,457 คน หญิง 2,559 คน
จานวนครัวเรือนทั้ง 2,454 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 538.0 คน/ตารางกิโลเมตร เพื่อพัฒนา
ชุมชน เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า ได้ ด าเนิน การจั ดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น พ.ศ. 2561-2565 โดย
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลเมื องเก่า ได้ผ ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้ อ ย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นั้น จัดทาขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 12 แผนพั ฒ นาภาค แผนพั ฒ นากลุ ่ ม จั ง หวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศษตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
เทศบาลตาบลเมืองเก่าได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เป็นแผนงานหลักในการพัฒนา
และปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชน การพั ฒนาหลักๆนั้นก็จะเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป เช่น การ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน สะพาน และแหล่งน ้าต่างๆ ทางด้านการพัฒ นาคุณภาพชีว ิต เช่น การ
สนับ สนุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผ ู้ด้อยโอกาส การช่ว ยเหลือและบรรเทา
สาธารณะภัยต่าง ๆ ให้แก่ราษฎร โดยการเน้นการบริการให้เกิดความพอใจแก่ราษฎรอย่างสูงสุด
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แม้ว่าการพัฒนาในพื้นที่จะมีแผนการดาเนินงานเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังเกิดปัญหาหลายๆอย่าง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นอย่างเทศบาลต้องเผชิญ เพราะยังมีความไม่พอใจในหลาย ๆ เรื่องที่ประชาชนไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง รวมถึงไม่มีส่วนร่ว มในการรับรู้และดาเนินงานของภาครัฐ จึงทาให้เทศบาล
ตาบลเมืองเก่าเกิดข้อร้องเรียนในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการทางาน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในบ่อยครั้ง แม้ว่าทางเทศบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน
การประชาคมก่อนทาแผนงบประมาณในแต่ละปี รวมถึงการที่ประชาชนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในคณะทางานต่าง ๆ ตามโครงการเทศบาล แต่ก็ยังพบปัญหาในการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังมีความไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง ทาให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่ง เน้นเพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
รวมถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาต่อการ
ดาเนินการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมือง
เก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้) ตัวแปรตาม คือ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีรายชื่อ
ในทะเบียนส ามโนครัวประชากร พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโ ขทัย
จังหวัดสุโขทัย จานวน 7,376 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรด้วยการใช้
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้สุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและข้าราชการ เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จานวน 4 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ
คือ สถิติเชิงพรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ
และสถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ การทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ โดยใช้
Independence Sample T- test One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Least
Significant Difference) ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่างๆ ได้ ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคล
จากข้อมูลปัจ จัยส่ว นบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง (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 1500121000 บาท (ร้อยละ 36.00)
2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 โดย
เรียงลาดับจากน้อยไปมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
3) ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คือ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คือ เพศ ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน

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

สถิติที่ใช้
ทดสอบ
T-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

ผลการทดสอบ
ค่านัยสาคัญ การมีส่วนร่วม
แปรผล
ของประชาชน
0.555
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิต

0.000
มีนัยสาคัญทางสถิต

0.000
มีนัยสาคัญทางสถิต

0.000
มีนัยสาคัญทางสถิต

0.000
มีนัยสาคัญทางสถิต

0.000
มีนัยสาคัญทางสถิต

สมมติฐาน
หลัก
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับคณะผู้บริห ารและข้าราชการ
เทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้นจานวน 4 คนด้วยกัน พร้อมทั้ง
ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ใน ระดับปานกลาง
ปัจจุบันมีการบริหารงานชุมชนแบ่งออกเป็น 12 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า
มีคณะกรรมการที่ประชาชนในชุมชนเลือกเข้ามาทางาน มีส่วนร่วมกับทางเทศบาล มีประธานชุมชน
ในการขับเคลื่อน แต่การเข้ ามามีส่วนร่วมยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจาก ถ้าเทียบกับจานวน
ประชากรทั้งหมดแล้ว ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลยังมีจานวนน้อย และมักจะเป็นคนกลุ่ม
เดิม ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ ประชาชนไม่มีเวลา เนื่องจากต้องทางานเลี้ยงชีพ ประชาชนคิด
ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนขาดการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ชุมชน และประชาชนไม่มีความรู้มากพอที่จะแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา แนวทางการแก้ไข คือ
เมื่อมีกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ต้องเชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอน ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่แค่การประชาคมเท่านั้น เพื่อให้เป็นแนวทางหรือ
ฐานข้อมูล ส าหรับเทศบาลในการคิดริ่เริ่มโครงการเพื่อประชาชนต่อไป ทั้งนี้ การให้ความรู้ แ ก่
ประชาชนเป็ น เรื ่อ งที ่ ส าคั ญ อย่า งยิ่ ง เพราะหากประชาชนมี ค วามรู ้ ประชาชนจะตระหนัก ถึง
ความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ และประชาชนจะให้ความสนใจ/ใส่ใจ กล้าที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมกับเทศบาลฯมากขึ้น
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
1) ระดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมือง
เก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เทศบาลต าบลเมืองเ ก่ าได้
ดาเนินการ มีแผนงานที่มีการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนเพื่อสะท้อนปัญหาความความต้องการของ
ประชาชนผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น แต่ปัญหาในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมักเกิดขึ้นใน
การนาระเบียบกฎหมายต่างๆมาปฏิบัติจริง เนื่องจากการดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ไ ด้เกิด
ขึ้นมาอย่างแท้จริง อาทิ มีประชาชนเข้าร่วมจานวนไม่มากนัก และไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เท่าที่ควร การที่ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพราะประสบปัญหาและอุปสรรค ในด้าน
เวลา ด้านความรู้ ความคิด การประชาสัมพันธ์ ทาให้ประชาชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเข้ามา มีส่วน
ร่วมกับเทศบาลตาบลเมืองเก่า ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิราวรรณ นิลเกตุ
(2553) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่ว นต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติอลีนา
ใจเพียร (2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเหมืองง่า อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน : ภายใต้กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
จากการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีค่า Sig น้อยกว่า
0.05 สรุปว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3) ข้อเสนอแนะสาหรับเชิงนโยบาย
เทศบาลต าบลเมืองเก่าควรสร้างกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่าการทาเวทีประชาคม ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบฯ กฎหมายการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ แก่ประชาชนและคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
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และความใกล้ ช ิ ด แก่ ป ระชาชนในพื ้ น ที ่ ข ึ ้น ควรเปิ ด ช่ อ งทางใหม่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ ม ี ส ่ว นร่ ว มใน
กระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบความโปร่งใสด้านการดาเนินงาน การใช้งบประมาณ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลมากขึ้น ให้ความสาคัญในการบูรณาการแผนชุมชนให้สามารถ
เชื่อมโยง กับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาในระดับต่างๆได้อย่างแท้จริงเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ท้องถิ่นร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
4) ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งถัดไป
(1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเพิ่มเติมการใช้หลักทางสถิติที่สูงขึ้นสาหรับการ
วิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยครั้ งต่อไป เพื่อช่วยเติมเต็ม
ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้วิธีการอื่น ๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อื ่ น ๆ ในประเภทเดี ย วกั น เพื ่ อ น ามา
เปรียบเทียบกันและนามาประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคม ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่อศึกษาบทบาทและระดับการมีส่วนร่ ว ม

- เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่ อ

- เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนในเขต

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาต่อการ

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ งสุ โ ขทั ย

ดาเนินการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบล

เทศบาลต าบลเมื อ งเก่ า อ าเภอเมื อ ง

จังหวัดสุโขทัย

เมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัยของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีค่า Sig น้อยกว่า
0.05 สรุปว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ ไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ข้อเสนอแนะ

- ควรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึก และส่งเสริมให้ประชาชนเล็งความสาคัญของการมีส่วนร่วม เพิ่มการประชาสัมพันธ์และช่องทางการ
สื่อสาร เพื่อทาให้การรับรู้ของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเน้นย้าความสาคัญของการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงแสดงบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาต่ อยอดในการทา
โครงการของภาครัฐในครั้งต่อๆไป
- ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเพิ่มเติมการใช้หลัก
ทางสถิติที่สูงขึ้นสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
- ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อช่วยเติมเต็ม ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้วิธีการอื่นๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- ควรมีการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน เพื่อนามาเปรียบเทียบกันและนามาประยุ กต์ใช้กับ
บริบททางสังคม ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด
อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พิชญวดี แปงการิยา*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ : 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านของข้ า ราชการธุ ร การฝ่ า ยอั ย การส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด อาคารถนนรั ช ดาภิ เ ษก
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเสนอ แนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุร การฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคาร
ถนนรัชดาภิเษก จานวน 345 คน ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการ
คานวณของ Yamane (1967) ได้จานวน 185 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี ่ ย (Mean : 𝑥̅ ) ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Stamndard Deviation: S.D.)
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการตีความจากผลการประมวลที่ได้ออกมาจากตัวแปรที่ได้ทา
การทดสอบ โดยใช้สถิติ t-test สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติ One-way ANOVA สาหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Correlation)
ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด เฉพาะอาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่ าง 31- 40 ปี มีประสบการณ์การ
ทางานงานอยู่ระหว่าง 1- 5 ปี ส่วนมากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ พบว่าปัจจัยโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความร่วมมือการทางาน ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในสายงาน ตามลาดับ
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวงใด อยู่ภายใต้การกากับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 หมวด 13 องค์กรอัยการ มาตรา 248 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ “องค์กรอัยการมีหน้าที่
และอานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี
และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็ น
คาสั่งทางปกครอง” ทั้งนี้ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสานักงานอัยการสูงสุดต้องยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นธรรม เพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐ บาลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ นาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อานวยความสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานอัยการสูงสุด พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของอัยการสูงสุด
ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ข้าราชการ
ฝ่ า ยอั ย การจึ ง มี ส ่ ว นส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น งานคดี แ ละงานธุ ร การของหน่ ว ยงาน เพื ่ อ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้า หมาย ตามวิ ส ั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ ขององค์ ก ร ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ต่ อ การปฏิ บั ต ิงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน การสนั บ สนุ น พั ฒ นาขี ด
ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบ ัติ
ราชการหรือสมรรถนะ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลดีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลตามภารกิจซึ่งมุ่งเน้นการ
อานวยความยุติธรรมให้ประชาชนและสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสานักงาน
อัยการสูงสุด
จากแนวทางดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยได้
ปฏิบัติราชการสานักงานคดีแพ่ง ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก เพื่อผู้บริหารหรือ
องค์กรนาข้อมูลไปปรับใช้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักงานอัยการสูงสุด
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่าย
อัยการสานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่
1) เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
3) การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
4) ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ ได้แก่
1) ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2) ความสาเร็จของงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3) ความก้าวหน้าในสายงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) ความร่วมมือการทางานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5) ความผูกพันธ์กับองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการสานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า
ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความร่วมมือการทางาน ด้าน
ความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในสายงาน ตามลาดับ
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการสานักงานอัยการสูงสุด มีการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ส ุจ ริต สามารถท างานในส่ว นของตนที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ สามารถให้บริการแก่
ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นและมีความพยายาม
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสู งสุ ด
อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพและ การบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคคลากรความพยายาม
ปฏิบ ัติงานให้แล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีการวางแผน
ปฏิบัติงานล่วงหน้า ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรทิพย์
เพ็ชรนพรัตน์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง

ระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ความสำเร็จของงาน
- ความก้าวหน้าในสายงาน
- ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม
- ความผูกพันธ์กับองค์กร

ตัวแปรตาม

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
สารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คือ ข้าราชการธุรการฝ่ายอัย การ ส านักงานอัย การสู งสุ ด อาคารถนน
รัชดาภิเษก จานวน 345 คน ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการคานวณ
ของ Yamane (1967) ได้จานวน 185 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบสอบถาม วิธ ีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายปิด สัมพันธ์กับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุร การ ส านักงานอัย การสูงสุด เฉพาะอาคารถนนรัช ดาภิเษก จ านวน 1 ฉบับ มีโ ครงสร้างของ
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 สาเร็จของงาน 3) ความก้าวหน้าในสายงาน 4) ความร่วมมือการทางานเป็นทีม
5) ความผูกพันกับองค์กร โดยให้คะแนนเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สาหรับเกณฑ์กาหนดระดับความคิดเห็นปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 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: แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลักษณะค าถาม ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 3) คุณภาพการบริการ 4) การพัฒนา
องค์กร โดยให้คะแนนเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส าหรับเกณฑ์ก าหนดระดับ ความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมา 1 ฉบับ
ภายใต้กรอบแนวคิด และดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาโดยอาศัย การศึ กษาค้น คว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบและงานวิ จ ั ย ที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่าย
อัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายใต้กาหนดกรอบแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) กาหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถามว่า
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ จากการนาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และนามาปรับปรุง
ตามคาแนะนาของ อาจารย์ที่ปรึกษา
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า ง รายการข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ั ย ด้ ว ยค่ า IOC (Index of Item-Objective
Congruence)โดยใช้สูตรของ IOC ดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจนิ์ และอัจรา ชานิประศาสน์, 2547, น.
145-146) เพื ่ อ ตรวจสอบความตรง เชิ ง เนื ้ อ หา (Content Validity) จากนั ้ น ปรั บ ปรุง แก้ ไ ขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
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4) น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับกลุ่มตัว อย่างข้าราชการธุรการฝ่าย
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จานวน 30 ชุด เพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือค่าความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถาม (Reliability)
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffient) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
5) น าแบบสอบถามที ่ ผ ่ า นการตรวจสอบความเที ่ ย งตรง หรื อ ความเชื ่ อ ถื อ ได้ ข อง
แบบสอบถาม นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามดังนี้
1) ขอหนังสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อขอความ
ร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างข้าราชการธุรการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
2) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
เลื อ กสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Sample Random Sampling) ผู ้ ว ิ จ ั ย แจกแบบสอบถามกั บ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
3) เมื่อทาการรวบรวมแบบสอบถาม ครบตามจานวนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของแบบสอบถามแล้ว จึงนาแบบสอบถามมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคนิควิธีทางสถิติ รวบรวม
ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลความความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามที่ได้มา
2) ประมวลผลข้ อ มู ล น าข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม าบั น ทึ ก เพื ่อ ประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
ประมวลผลทางสถิติ ส าเร็จ รูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Pack for The
Social Sciences )
3) นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ตรวจสอบและอธิบายค่าทางสถิติของตัวแปรและกรอบ
แนวคิด โดยการตีความจากผลการประมวลที่ได้ออกมาจากตัวแปรที่ได้ทาการทดสอบ โดยใช้สถิติเชิง
อนุ ม านทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งตั ว แปรต้ น กั บ ตั ว แปรตาม โดยใช้ ส ถิ ต ิ t-test ส าหรั บ
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เปรียบเทียบความแตกต่า งระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ที ่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ ส ั น (Pearson’
Correlation)
เกณฑ์การแปลผล
ในการวิจัยครั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย 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) นาผลการอธิบาย ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมากทาการวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎี
ด้วยเหตุผลมาเชื่อมโยงกับแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ทั ้ ง นี ้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย เพื ่ อ เสนอแนะแนวทางในการเสริ ม สร้ า งประสิท ธิภ าพการปฏิบ ั ต ิง านของ
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด
อาคารถนนรัชดาภิเษก
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

50
135
185

27.03
72.97
100.00

24
72

12.97
38.92

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี

227
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ประสบการณ์การทางาน
1 - 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
65
24
185

ร้อยละ
35.14
12.97
100.00

5
20
141
19
185

2.70
10.81
76.22
10.27
100.00

56
43
48
20
8
10
185

30.27
23.24
25.95
10.81
4.32
5.41
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
ประสบการณ์การทางาน พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การทางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ
30.27
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ความสาเร็จของงาน
ความก้าวหน้าในสายงาน
ความร่วมมือในการทางาน
ความผูกพันธ์กับองค์กร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
คุณภาพและการบริการ
การพัฒนาองค์กร

𝑥̅
3.67
3.82
3.62
3.88
3.85

S.D.
0.69
0.63
0.51
0.49
0.67

ระดับความเห็น
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

3.89
3.98
4.14
3.85

0.67
0.59
0.61
0.57

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
ระดับมากที่สุด
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 ประสบการณ์การทางาน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน
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ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
ประสบการณ์การทางาน

t
0.56
4.697
6.710
5.957

Sig.
0.66
1.231
0.503
0.430

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ผลการวิ เ คราะห์ โดยภาพรวมพบว่าปั จจั ยการปฏิบ ัติ งานมีความสั มพันธ์ เชิ งบวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน และมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันทุกด้าน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของปัจจัยการปฏิบัติงานแต่ละด้าน จากมากไปน้อย ได้แก่ ความสาเร็จของงาน ความผูกพันกับ
องค์ ก ร ความร่ ว มมื อ ในการท างาน ลั ก ษณะงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ ความก้ า วหน้ า ในสายงาน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้าน
ตารางที่ 4 ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ความสาเร็จของงาน
ความก้าวหน้าในสายงาน
ความร่วมมือในการทางาน
ความผูกพันธ์กับองค์กร

Pearson Correlation
.359**
.557**
.348**
.524**
.547**

Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
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สรุปผลการศึกษา
1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
พบว่าข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด เฉพาะอาคารถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31- 40 ปี มีประสบการณ์การทางานงานอยู่
ระหว่าง 1- 5 ปี ส่วนมากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2) สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
(1) ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.67) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การกาหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนจน
สามารถเข้าใจการทางานตามภารกิจหลัก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) รองลงมา คือ ปฏิบัติตรงกับสาขาที่เรียน
สาเร็จมาโดยตรงและสามารถนาความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) มี
อิสระในการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.68) งานที่รับผิดชอบ
หรือได้รับมอบหมาย ได้มีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น านวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้
(ค่าเฉลี่ย = 3.42)
(2) ด้านความสาเร็จของงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก
ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ ความมุ่งมั่น มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมาคือ งานที่รับมอบหมายได้ตามปริมาณผลงาน
คุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.89) และความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้สั่ง
สมมาสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและส่งต่อความส าเร็จของงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.76) และมี
ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ หรือนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความสาเร็จเพิ่มมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.66)
(3) ด้านความก้าวหน้าในสายงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.62) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก
ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ การได้รับโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายงานใน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.64) รองลงมา การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม อบรม สั่งสมประสบการณ์เพื่อ
ความก้าวหน้าของสายงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) และองค์กรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อนามาพัฒนางานในสายงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.60)

231
(4) ด้านความร่วมมือการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก
ทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือให้กาลังใจ
ส่งเสริมการท างานกับ เพื่ อนร่ว มงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.88) รองลงมา การให้ความร่ว มมื อ ในการ
ปฏิบ ัติงานและได้ร ับ ความร่ว มมือจากเพื่อนร่ว มงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.89) และมีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นและข้อมูลกับเพื่อนร่วมงาน หรือการทางานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย=3.78)
(5) ด้านความผูกพันกับองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = 3.85) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก
ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ มีความทุ่มเท่การท างานให้ กับ องค์กรอย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมา คือ มีความภูมิใจและผูกพันธ์ที่
ได้ปฏิบัติงานส านักงานอัยการสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.92) และการมีส่วนปกป้องชื่อเสียง และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ ดีใ ห้ กับ องค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.79) และการมีส ่ว นพัฒ นาองค์ กรและช่ว ยส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.71)
3) สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
ปัจ จัย การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยความ สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกด้าน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ปัจจัยการปฏิบัติแต่ละด้าน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ความ สาเร็จของงาน ความก้าวหน้าใน
สายงาน ความร่วมมือการท างานความผูกพันกับองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพและการ
บริการ การพัฒนาองค์กร มีความสัมพันธ์แปรผันตามกัน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ
สานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากเครื่องมือการศึกษาค้นคว้ามี
ประเด็นที่น่าสนใจสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
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1) ข้ า ราชการธุ ร การฝ่ า ยอั ย การส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด อาคารถนนรั ช ดาภิ เ ษก
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความร่วมมือการ
ทางาน ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในสายงาน
ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการสานักงานอัยการสูงสุด มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทางานในส่วนของตนที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ สามารถให้บริการ
แก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นและมีความ
พยายามในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการสานักงานอัยการสูงสุด
อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพและ การบริการโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคคลากรความพยายาม
ปฏิบ ัติงานให้แล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีการวางแผน
ปฏิบัติงานล่วงหน้า ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พร
ทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุร การฝ่ายอัย การ ส านักงานอัย การสูงสุด อาคารถนนรัช ดาภิเษก กรุงเทพมหานคร” ผู้ว ิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติงานไม่มีการฝึกอบบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ความเข้าใจ การปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไข ควรมีการส่งเสริมให้
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บุคลากรหมุนเวียนเข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะงาน โครงการต่างๆ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้
มีความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ บรรลุว ัตถุประสงค์แ ละ
เป้าหมายของสานักงานอัยการสูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจัยคราวต่อไปควรศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่าง
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส่วนกลาง และข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส่วนภูมิภาค
3) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการฝ่ายอัยการ
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การประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรณีศึกษานาแปลงใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
ที่เริ่มดาเนินการในปี 2559
ภานุวัฒน์ กาธรสิริพิพัฒน์*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรณีศึกษานาแปลงใหญ่จังหวัดกาแพงเพชร ที่เริ่มดาเนินการในปี 2559 ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้มีส่วนได้เสีย จานวน 14 คน โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ของ
Stufflebeam มาเป็นกรอบในการประเมิน
ผลการศึกษาพบว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ช่วยยกระดับ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐาน เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน แต่การส่งเสริมด้านรวมกลุ่มกันด้านการตลาด
จะยังไม่เห็นผลสาเร็จเท่าที่ควร
การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท (Context) พบว่ า นโยบายและวั ตถุ ป ระสงค์โ ครงการส่ ง เสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
การประเมินปัจจัยนาเข้าโครงการ (Input) พบว่า ภาครัฐมีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างพอเพียงและเหมาะสม มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีกลไกและรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเพียงพอในการดาเนินงาน แต่ก็พบปัญหาในบาง
หน่วยงานที่หากมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เหมาะสม แต่ในระยะแรกมีการ
อบรมมากเกินไปจากหลายหน่วยงาน ทาให้เกษตรกรต้องสละเวลาและเสียโอกาสในการทากิจกรรม
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ในแปลง รวมทั้ง จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ และพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มกันอย่างเหมาะสมไม่
มากเกินหรือเยอะเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นได้ไม่ดีพอ
การประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในจังหวัดกาแพงเพชร ส่วนใหญ่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับ
จังหวัดและในพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการกาหนดกลไกและรูปแบบการ
บริหารโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ทีม มีการบูรณาการการทางานในรูปแบบคณะทางานในทีมผู้จัดการ
แปลง พร้อมทั้งเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการฯ
การประเมินผลผลิต (product) พบว่า เกษตรกรมีการลดต้นทุนได้ผลในระดับดีมาก เช่น
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี มีผลผลิตเฉลี่ย ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไป
ขาย ไม่ได้มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่ วไป ทาให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการดาเนินงาน โดยภาพรวม
เกษตรกรมีความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ
ปัญหา อุปสรรค จากการดาเนินการตามนโยบายฯ พบว่าส่วนใหญ่ยังพบปัญหาด้านราคามี
ความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ในบางรอบการผลิตอาจทาให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคา
ต่า และปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจาก
แปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อนาไปขาย ไม่ได้มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ทาให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการดาเนินงาน อีกทั้ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในบางแห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทาให้
ยากต่อการบริหารจัดการโครงการ อีกทั้งปัญหาจากการบู รณาการแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความซ ้าซ้อนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวนี้ มีหลายหน่วยงาน เข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น
คาสาคัญ: การประเมินโครงการ, CIPP Model , โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
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บทนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ซึ่งมี
โครงการที่ส าคัญ คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง
ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบาย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เน้นให้ความสาคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการ
ผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่กาหนด และสามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้การ
ปรับ โครงสร้างสินค้าที่สาคัญดังกล่าวจะต้องทาการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมสาหรับการผลิตสินค้า 20 ชนิดไว้แล้ว โดยมีหลักการ
คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยง
กับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้า
ล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่า อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่ าง
คนต่างทาการดาเนินการลักษณะดังกล่าวทาให้ภาคเกษตรต้อง เผชิญกับปัญหา และข้อจากัดต่า งๆ
ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่า
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมทั้ง
ปัญหา การขาดอานาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การ
จัดการห่วงโซ่อุป ทาน (Supply Chain) และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดดัง กล่าว จะต้อง
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีภารกิจต้องดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม การผลิตสินค้า
เกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสิน ค้าเกษตร
และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร จึงได้กาหนดระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหาร
จัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต
เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มี คุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก ส่วน
ขนาดพื้นที่เหมาะสมตามหลักการของแปลงใหญ่ คือ ชนิดสินค้าข้าว ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่
และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 50 ราย ส่วนสินค้าอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละประเภท

237
จังหวัดกาแพงเพชร เริ่มดาเนินการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 โดยมีพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการจ านวน 12 แปลง พื้นที่ 32,251 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 1,591 ราย แบ่งเป็นนาข้าว
จานวน 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) การบริห ารจัด การ โดยผลการประเมิ น ของส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร สรุปว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิต และยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้ ทั้งนี้การบริหารงาน
ระดับจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) เป็นผู้บริหารโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน ซึ่งมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน โดยระยะแรกจะมีเจ้าหน้าที่รัฐ ทาหน้าที่เป็นผู้จัดการ
แปลง และเมื่อดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครบ 3 ปี จะเริ่มถ่ายโอนการบริหารแปลงให้เกษตรกร
เป็นผู้จัดการแปลงแทน
ด้ว ยเหตุน ี้จึงท าให้ผู้ว ิจัย สนใจที่จะศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ กรณีศึกษานาแปลงใหญ่จังหวัดกาแพงเพชร ที่เริ่มดาเนินการในปี 2559 จานวน 7 แปลง
ผลการประเมิ น จะท าให้ ท ราบถึง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะของการดาเนินโครงการในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น เป็น
ประโยชน์ ต ่อ องค์ ก รและหน่ว ยงานที ่ เกี ่ ยวข้ อ ง ใช้ เ ป็ น แนวทางการพั ฒ นาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขการ
ดาเนินงานในภาพรวมของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศึกษากรณีนาแปลงใหญ่จังหวัด
กาแพงเพชร ที่เริ่มดาเนินการในปี 2559 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model
2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดาเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ศึกษากรณีนาแปลงใหญ่จังหวัดกาแพงเพชร ที่เริ่มดาเนินการในปี 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
แวดล้ อ ม (Context) ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ด้ า นกระบวนการ (Process) และด้ า นผลผลิ ต
(Product)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ ฯ
1) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญในการวิจัย จะประกอบด้ว ยผู้มีส ่วนได้และส่วนเสียในการด าเนินการ
โครงการ เช่น หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่ จานวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้
(1) ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จานวน 7 แปลง แปลงละ 1 คน ดังนี้
(1.1) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตาบลมหาชัย อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร
(1.2) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
(1.3) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 10 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
(1.4) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตาบลประชาสุขสันต์ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร
(1.5) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 14 ตาบลเขาคีริส อาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร
(1.6) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
(1.7) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตาบลถ้ากระต่ายทอง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร
(2) ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและ
ประสานงานการดาเนินงานโครงการฯ จานวน 7 หน่วยงาน หน่วยงานละ 7 คน ดังนี้
(2.1) ผู้แทน สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาแพงเพชร
(2.2) ผู้แทน สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
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(2.3) ผู้แทน สานักงานสหกรณ์จังหวัดกาแพงเพชร
(2.4) ผู้แทน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาแพงเพชร
(2.5) ผู้แทน สานักงานเกษตรอาเภอพรานกระต่าย
(2.6) ผู้แทน สานักงานเกษตรอาเภอเมืองกาแพงเพชร
(2.7) ผู้แทน สานักงานเกษตรอาเภอไทรงาม
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) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากร
(Input Evaluation) ได้แก่ การประเมินการดาเนินงานโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้ านงบประมาณ
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์/สื่ออาคารสถานที่และเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมจานวนเกษตรกร
และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่ การประเมิน
กระบวนการดาเนินโครงการ เช่น วิธีการ ขั้นตอน การวางแผนการดาเนินงาน สภาพการทางานว่า
เป็นอย่างไร ได้แก่ แผนการดาเนินงาน ปฏิทินการดาเนินงาน ตารางกิจกรรม และการประเมินผล
รวมทั้งศึกษา ปัญหาและอุปสรรค จุดเด่ น จุดด้อย 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
ได้แก่ การประเมินคุณภาพของการดาเนินงานโครงการ เช่น ผลผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพสิน ค้า การ
ลดต้นทุนการผลิต เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และรายได้หรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563
4) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที ่ ค ้ น คว้ า และรวบรวมจากเอกสาร บทความ หนั ง สื อ วารสารทางวิ ช าการ
วิทยานิพนธ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) เป็น ข้อมูล ที่ร วบรวมข้อมูล จากภาคสนามโดยจะใช้ว ิธีการการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จานวน 14 คนประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จานวน 7 คน และ ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จานวน 7 คน
5) การวิเคราะห์และตรวจทานข้อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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(1) จัดประเภท หรือหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งตาม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(2) จัดลาดับความสาคัญของประเด็นคาถามของผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละบุคคลตามทฤษฎี
ที่ใช้ในการประเมิน หรือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(3) สรุปประเด็นคาตอบของผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่ละบุคคลตามรูปแบบ หรือทฤษฎีที่ใช้ใน
การประเมิน หรือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(4) ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อให้
ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและแม่นตรง ตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้มา
จากการศึกษาของผู้วิจัยแล้วนามาเรียบเรียงเป็นถ้อยคาเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา ตามรูปแบบ CIPP MODEL ทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุปผลการวิจัย
ดังนี้
1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ผลการศึกษาพบว่า
(1) นโยบายมีการสื่อสารที่ดีให้กับเกษตรกรได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย องค์ความรู้
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีการให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นคณะทางานในชุดต่างๆ ได้ แต่อาจเกษตรกร
บางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุ อาจทาให้สื่อสารกันไม่เข้าใจในรายละเอียด เจ้าหน้าที่จึงควรค่อยๆสื่อสารและ
ใช้ภาษาที่เหมาะสม
(2) นโยบายมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เหมาะสมกับบริบท สภาพภูมิสังคมของพื้นที่ ที่ประสบปัญหาการทาการเกษตรมายาวนาน
สามารถเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ให้กับสินค้าข้าว สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร การส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และบริหารจัดการการตลาด
(3) นโยบายมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่ง เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ เพราะเชื่อว่าจะสามารถช่วยทาให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมได้
2) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ผลการศึกษาพบว่า
(1) การสนับสนุนทรัพยากรสาหรับการผลิต งบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอกับ
พื้นที่ เพราะมีงบประมาณจากหลายช่องทางและหลายหน่วยงาน แต่มีบางส่วนเห็นว่างบประมาณใน
การจัดทาแปลงเรียนรู้ต่างๆ นั้นยังมีไม่เพียงพอ
(2) ความพร้อมและการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในพื้นที่ทุก แห่ง แต่มีเกษตรกรบาง
แห่งเห็นว่าการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์จากภาครัฐยังไม่ตรงกับความต้องการของพื้นที่เนื่องจากบาง
พื้นที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ที่ราชการจัดสรรมาให้โดยไม่ได้สอบถามความต้องการของพื้นที่
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(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอ ในการ
บริหารจัดการโครงการ เพราะมีการฝึกอบรม และพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ่อยครั้ง
(4) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ในระยะแรกกาหนดไว้เกษตรกร 50 คนขึ้นไป และ
พื้นที่ 1,000 ไร่ ขึ้นไป ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม มีบางส่วนที่เห็นว่าเกษตรกรก็มีมาจากหลายหมู่บ้าน
หากมากเกินไปอาจทาให้บริหารจัดการได้ยาก ควรให้มีขนาดเล็กลงหรือคัดเลือกมาจากคนที่ต้องการ
เข้าร่วมจริง จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแปลง
(5) การสนับสนุนสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยต่า ส่วนใหญ่เห็นว่า ว่ามีประโยชน์
อย่างยิ่ง จะท าให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าได้ง่าย แต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่อยากกู้เงิน
เนื่องจากมองว่าหลักเกณฑ์นั้นยุ่งยาก มีขั้นตอนมากเกิ นไป ประกอบกับบางรายมีหนี้สินเยอะอยู่แล้ว
ทาให้ไม่อยากกู้เงินเพิ่มอีก
3) ด้านกระบวนการ (Process) ผลการศึกษาพบว่า
(1) กลไกและรูปแบบการบริหารโครงการฯ แผนปฏิบัติงาน การติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมดี เพราะมีการบริหารจัดการทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับจังหวัด โดยการมอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน มีการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการแต่งตั้ งคณะทางานด้าน
ต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน ด้านบริหารจัดการ มีเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน ด้านการตลาด มีสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน และด้านผู้จัดการแปลง
มีเกษตรอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อติดตามการดาเนินงาน แก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ให้เป็นระบบ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการดาเนินงานอยู่ กล่าวคือ พบว่า
ในระยะแรกมีการมอบหมายส่วนราชการหลายหน่วยงานเป็นผู้จัดการแปลง ทาให้การบูรณาการและ
ความเข้าใจยังไม่เป็นทิศทางเดียวกัน
(2) การประชาสัม พั น ธ์ โ ครงการฯ ในพื ้ น ที ่ ม ี ค วามเหมาะสม และเพี ย งพอ แต่ ก ็ มี
เกษตรกรบางส่วนสูงอายุ และไม่สามารถใช้งานสื่อสมัยใหม่ได้
(3) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการฯ ส่ว นใหญ่มีความเห็นว่า โครงการมีความ
โปร่งใสเพราะงบประมาณมีการจัดทาแผนและแนวทางการเบิกจ่ายที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
(4) การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นว่ามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
การจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ในระดับแปลง และมีการประชุมในแปลงเป็นประจา
(5) ด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการมี
การถ่ายทอดความรู้ตรงตามความต้องการ มีห ลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และเกษตรกรสามารถนาความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพียงแต่ในช่วงแรก มักจะมี
การอบรมบ่อยครั้ง ทาให้อาจกระทบกับกิจกรรมทางการเกษตร ที่ต้องไปทา
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4) การประเมินผลผลิต (Product) ผลการศึกษาพบว่า
(1) การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เกษตรกรบางกลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง โดยเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 40 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก
(2) เกษตรกรสามารถลดต้นทุน การผลิตข้าวได้ตามเป้าหมาย จาการที่ภาครัฐได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ดิน การลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านต่างๆ มีบางแปลงสามารถลดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 70
เมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการที่กาหนดไว้ที่ ร้อยละ 25 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก
(3) ส่วนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร พบว่าภาครัฐมีการเข้ามาส่งเสริมและ
ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ GAP แล้ว และในช่วงแรกเกษตรกรก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน
แต่เนื่องจากพอนาไปขาย ก็ได้ราคาเท่ากับกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้รับใบรับรอง ทาให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด กระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพข้าว
(4) เมื่อลดต้นทุนการผลิตและ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้
เพิ่มขึ้นในระดับดี แต่มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า รายได้ที่เ พิ่มขึ้นจะมาจากแปลงที่มีความ
เข้มแข็ง บางแปลงก็ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ ทาให้รายได้ไม่เพิ่มขึ้นก็ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ จะมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตเป็นอย่างมาก หากเกิดภัยแล้งและฝนทิ้ง
ช่วงในพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร
1) การศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ผลการศึกษาพบว่าปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่จังหวัดกาแพงเพชร มีหลายประการ ได้แก่ 1) ด้านการตลาด พบว่าราคามีความผันผวนตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ในบางรอบการผลิตอาจทาให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต่า 2) ผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และโรคแมลงศัตรูพืชทาให้บางปี
ผลผลิตลดลงเป็นจานวนมาก 3) การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ตามมาตรฐาน GAP ยังไม่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อนาไปขาย ไม่ได้มีราคา
ที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ทาให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิต 4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ทาให้ยากต่อการสื่อสาร และบริหารจัดการโครงการ 5) ปัญหาการบูรณาการแผนปฏิบัติ
การของเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ ที่ไม่ช ัดเจน ท าให้เกิดความซับซ้อนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ มีหลายหน่วยงาน เข้ามาเป็นผู้จัดการ
2) การศึกษาข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาพบว่าความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะเสนอแนะหลายประการ ได้แก่ 1) ให้แก้ไข
ปัญหาด้านราคาสินค้าที่มีความผันผวน 2) ให้มีการรับซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในราคาที่
สูงกว่าสินค้าทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 3) การบูรณาการของ
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หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน และ 4) การสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมดาเนินงานด้วย

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
1) สรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ช่วยยกระดับ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐาน เกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน แต่การส่งเสริมด้านรวมกลุ่มกันด้านการตลาด
จะยังไม่เห็นผลสาเร็จเท่าที่ควร
การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท (Context) พบว่ า นโยบายและวั ตถุ ป ระสงค์โ ครงการส่ ง เสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
การประเมินปัจจัยนาเข้าโครงการ (Input) พบว่า ภาครัฐมีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างพอเพียงและเหมาะสม มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีกลไกและรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเพียงพอในการดาเนินงาน แต่ก็พบปัญหาในบาง
หน่วยงานที่หากมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เหมาะสม แต่ในระยะแรกมีการ
อบรมมากเกินไปจากหลายหน่วยงาน ทาให้เกษตรกรต้องสละเวลาและเสียโอกาสในการทากิจกรรม
ในแปลง รวมทั้ง จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ และพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มกันอย่างเหมาะสมไม่
มากเกินหรือเยอะเกินไป
การประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในจังหวัดกาแพงเพชร ส่วนใหญ่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับ
จังหวัดและในพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการกาหนดกลไกและรูปแบบการ
บริหารโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ทีม มีการบูรณาการการทางานในรูปแบบคณะทางานในทีมผู้จัดการ
แปลง พร้อมทั้งเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินโครงการฯ
การประเมินผลผลิต (Product) พบว่า เกษตรกรมีการลดต้นทุนได้ผลในระดับดีมาก เช่น
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี มีผลผลิตเฉลี่ย ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
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GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไป
ขาย ไม่ได้มีร าคาที่ส ูงกว่าสินค้าทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ
ปัญหา อุปสรรค จากการดาเนินการตามนโยบายฯ พบว่าส่วนใหญ่ยังพบปัญหาด้านราคามี
ความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ในบางรอบการผลิตอาจทาให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคา
ต่า และปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจาก
แปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อนาไปขาย ไม่ได้มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ทาให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการดาเนินงาน อีกทั้ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในบางแปลง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทา
ให้ยากต่อการบริหารจัดการโครงการ อีกทั้งปัญหาจากการบูรณาการแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความซ ้าซ้อนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวนี้ มีหลายหน่วยงาน เข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ประสบความสาเร็จ ดังนี้
(1) ควรส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างจริงจัง เพื่อเข้ามาทดแทนเกษตรกรที่
สูงอายุ และการคัดเลือกควรเลือกเกษตรกรที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการจริง เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็ง
(2) ควรมีการบูรณาการการทางานของภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การกาหนดแผนงานโครงการ และอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนในระบบการท างาน เพราะเนื่องจากการด าเนินงานโครงการฯ นั้นมีหลายหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณ และหลายหน่วยงานเข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง ทาให้เกิดความสับสนกันเป็นอย่าง
มาก ผู้บริหารส่วนกลางควรกาหนดแนวทางให้ชัดเจน
(3) ส่งเสริมและจัดทาแนวทางให้ราคาสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถ
ขายได้ราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป โดยให้ดาเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจน 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. ดาเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
(6) ภาครัฐควรส่งเสริมการวิจัย หรือการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าเกษตรโดยให้มีการถ่ายทอดให้เกษตรกรอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก
3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) รัฐ ควรส่งเสริ ม ให้เ กษตรกรในแปลงใหญ่ น าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น ทั้งจากราคาสิน ค้าเกษตรที่มีความผันผวน และจากปัญหาจากภัยธรรมชาติที่เกิด ขึ้น
บ่อยครั้ง
(2) การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานควรลงพื้นที่ในแต่
ละครั้งให้พร้อมกันหลายหน่วยงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร เนื่องจากมี
การฝึกอบรมบ่อยครั้ง
(3) การคัดเลือกควรให้เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ไม่ใช่เข้าร่วมเพราะเชื่อคนอื่ น
หรือต้องการปัจจัยการผลิต และต้องมีความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการจริง เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
(1) ผู้วิจัยมีมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปว่า ในการประเมินโครงการของการ
ดาเนินงาน 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) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness Evaluation) การประเมิ น ความยั ่ ง ยื น
(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation)
ของสิ่งที่ได้รับการประเมิน ซึ่งมักได้แก่ โครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที่ส่วนขยายของ
มิติการประเมิน ที่เพิ่มขึ้นนี้มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผล
ลัพธ์ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการตัดสินใจดาเนินงานจากผลการประเมิน แต่ละด้าน เป็นต้น
(2) จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก นั้น ผู้วิจัยมองว่ายังไม่คลอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเท่าที่ควร ดังนั้น การกาหนด
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กลุ่ม เป้าหมาย ควรกาหนดให้มีภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย เช่น บริษัท CP ที่เคยเข้ามารับซื้อข้าวในพื้นที่
หรือจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
ภูดิส ถิระผะลิกะ*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ งาน
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูร ณ์
ทาการศึกษาโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม (Focus Group) ประชุมระดมสมองข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 37 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน (1) ด้านคุณภาพของงาน คือ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในที ่ ท างาน และสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(2) ด้านเวลา คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สาหรับด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
เวลาในระดับที่เท่าเทียมกันรองลงไป (3) ด้านความคุ้มค่า คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
2) การปรับปรุงกระบวนการ (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารจาก
เว็บไซต์มาลงทะเบียนรับ และจัดส่งหนังสือราชการให้กับกลุ่มงานต่างๆ พร้อมทั้งให้มีการพัฒ นา
ความรู้อย่างสม ่าเสมอ (2) กลุ่มงานมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้จัดช่องทาง
ในการติดต่อประสานงาน และทาการซักซ้อมแนวทางการดาเนินการ รวมทั้งการซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือ มีการอบรม สัมมนา (3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่ น ให้มีการจัดเก็บ
เอกสารในรู ป แบบของไฟล์ ข ้ อ มู ล และให้ มี พ ั ฒ นาความรู ้ ความเข้ า ใจในการปฏิ บ ัต ิ ง านให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน (4) กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ให้มีการจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลรวม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (5) กลุ่มงาน
การเงินบัญชีและการตรวจสอบ ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และให้มี
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (6) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ ให้มี
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ, ให้มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานภายในและให้ตรวจสอบการ
รายงานหรือแบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3) ความคาดหวังเกี่ยวกับการดาเนินงาน และภาพลักษณ์ของสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระยะเวลา 1 ปี ให้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และสร้างความ
เชื่อมั่น รวมทั้งมีการสร้างทีมงาน สาหรับในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์ก ารที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว, มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณที่ต้องปฏิบัติ และเป็นองค์การที่ได้รับ
ความเชื่อถือและเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน และภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในระยะเวลา 1 ปี ให้เล็งเห็นและให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้
ให้กับบุคคลากรในสังกัด, มีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดาเนินการ และ/หรือจัดทาโครงการและ
ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประเมินภายในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส าหรับในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์ก ารที่มีภารกิจที่ชัดเจน และสามารถนาเสนอผลงานสู่
สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการแบ่งแยกหรือสรุปผลงานที่ดาเนินการจากหน่วยงานอื่นได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าในสายงาน และมีการจัดสรรบุคลากร ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ข้าราชการ
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บทนา
องค์การภาครัฐในปัจจุบันมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น องค์ก ารภาครัฐจึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
มี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นระบบในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน มี ก ารสร้ า งเกณฑ์ ม าตรฐานตั ว ชี ้ ว ั ด การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
และต้ อ งปรั บ ปรุ ง เปลี ่ ย นแปลงระบบการปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยบุ ค ลากรขององค์ ก ารภาครั ฐ ถื อ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการบริหารองค์การให้พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรภาครัฐต้อง
มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพื่อนามาปรับ
และประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่ว นราชการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย เกิ ด จากการปฏิ ร ู ป ระบบราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
โดยแยกภารกิ จ หน้ า ที ่ ด ้ า นการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น จากเดิ ม ที ่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
สานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเมื่อภารกิจดังกล่าว
ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องยกฐานะของสานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็น ส่วนราชการระดับกรม โดยในปี
พ.ศ. 2545 โดยสานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562, น. 18)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กาหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภ าค (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น , 2560, น. 33) ส าหรับราชการส่วนภูมิภาคจะมีส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นในระดับพื้นที่ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด
เป็น หัว หน้าส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอาเภอ ทุกอาเภอ จานวนทั้งหมด จานวน 43 คน ประกอบด้วย ปฏิบัติหน้าที่ ณ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 29 คน (ข้าราชการ 22 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน และลูกจ้าง 5 คน) และได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอาเภอ จานวน 13 คน ในพื้นที่ 11 อาเภอ (อาเภอละ 1 คน ยกเว้นอาเภอหล่มสัก
และอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอละ 2 คน) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในการก ากับดูแล
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จานวนทั้งสิ้น 128 แห่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ สนับ สนุน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถดาเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น นโยบายจังหวัด
เพชรบูรณ์ และระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฎหมาย และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตาบล
จากลักษณะการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์จะเห็นได้ว่า มีปริมาณงาน และมีความหลากหลายของงานจ านวนมาก รวมทั้ง
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบและการก ากับดูแลของสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จ านวนมาก ด้ ว ยเหตุ น ี ้ จ ึ ง ท าให้ บ ุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ณ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาเภอประสบปัญหาในการปฏิบัติงานในหลายด้าน เช่น เกิดการปฏิบัติงานที่ล่าช้า ขั้นตอนการ
ทางานเกิดความซ้าซ้อน รวมถึงสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้องพัฒนา
วิธีการทางานให้พัฒนา เชื่อมโยง สอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานของทั้งสององค์การมีรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่มี
ความแตกต่างกัน
จากปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทาง ใน
การพัฒนาระบบงาน รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
3) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
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ระเบียบวิธีการวิจัย
จากการค้ น คว้ า เอกสาร บทความทางวิ ช าการ หนั ง สื อ ค าสั ่ ง ระเบี ย บกฎหมาย และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นคาถาม กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบ
การศึกษาโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งใช้โมเดลของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(Action Learning) เพื่อการปรั บ ปรุง เปลี ่ยนแปลงให้ เกิด การพัฒ นาที่ ดี ขึ้น ซึ่งการศึก ษาครั ้ ง นี้
ท าการศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที ่ ม ีผ ลต่ อ การปฏิบ ั ต ิ ง านของข้ า ราชการ สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริม
การปกครองท้ อ งถิ ่ น จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ประกอบด้ ว ย ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บ ั ติ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในที ่ ท างาน ความก้ า วหน้ า มั ่ น คง
ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ติ งาน ประกอบด้ ว ย
ประสิทธิภ าพด้านคุณภาพของงาน ประสิทธิภ าพด้านเวลา และประสิทธิภ าพด้านความคุ ้ ม ค่ า
โดยสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
1. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
4. ความก้าวหน้า มั่นคง
5. ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านเวลา
3. ด้านความคุ้มค่า

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา คือ ข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ และส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น อ าเภอ ทุ ก คน จ านวนทั ้ ง สิ้ น
37 คน การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ด าเนิน การจั ด กลุ่ มย่ อยตามประเภทของงานที ่ไ ด้ รับ มอบหมาย
และดาเนินการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ในประเด็นที่กาหนด โดยดาเนินการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ มูนไลท์
ชาโต้ เขาค้อ อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทาการบันทึกรายละเอียดที่สาคัญ โดยการจา บันทึก
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และการสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม และจัดทาสรุปการสนทนากลุ่มในแต่ละกลุ่มย่อย ใน
รายละเอียดที่ส าคัญ จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล และนามาสรุป เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยด าเนิ น การเรี ย บเรี ย งความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และน าเสนอข้ อ มู ล
เป็นข้อความบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
(1) ด้านคุณภาพของงาน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในที่ทางาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สาหรับปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงานแต่
อย่างใด
(2) ด้านเวลา คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สาหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในที่ทางาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า มั่นคง และขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านเวลาในระดับที่เท่าเทียมกันรองจาก
ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
(3) ด้านความคุ้มค่า คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในที่ทางาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สาหรับปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความคุ้มค่าแต่อย่างใด
2) ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์มาลงทะเบียนรับทุก
ฉบับ และจัดส่งหนังสือราชการให้กับกลุ่มงานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และให้มีการพัฒนาความรู้ และ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(2) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้จัดช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานให้มีความรวดเร็ว รวมทั้งมีการซักซ้อมแนวทางการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิด
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ความเข้าใจที่ตรงกัน และให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และ/หรือ มีการอบรม สัมมนา
เพื่อให้ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
(3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และ
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
(4) กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ให้มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลรวม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
(5) กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน รวดเร็ว และให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งมีการสัมมนาเพื่อเป็นการร่ วมกันหา
แนวทางในการปฏิบัติงาน
(6) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อสภาวการณ์ที่มีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน, มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานภายใน
รวมทั้งมีการระบุผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเน้นย้าให้ผู้ปฏิบัติงานในสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อสั่งการทาง Social Media
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันต่อสภาวการณ์ และให้ตรวจสอบการรายงานหรือแบบรายงาน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ในการ
รายงานข้อมูล
3) ความคาดหวังเกี่ยวกับการดาเนินงาน และภาพลักษณ์ของสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในระยะเวลา 1 ปี และภายในระยะเวลา 5 ปี
(1) ความคาดหวัง ในระยะเวลา 1 ปี มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน, เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการสร้างทีมงาน มีบุคลากรที่มีการทางานร่วมกันเป็นทีม มีความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ และสามัคคี
(2) ความคาดหวัง ในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์ก ารที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ , มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ และ
เป็นองค์การที่มีได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน และภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี และภายในระยะเวลา 5 ปี
(1) ความคาดหวัง ในระยะเวลา 1 ปี เล็งเห็นและให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และมีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดาเนินการ และ/หรือจัดทา
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โครงการและผลงานให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ รวมทั้งมีการประเมินภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
(2) ความคาดหวัง ในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์การที่มีภารกิจที่ชัดเจน และสามารถ
นาเสนอผลงานสู่สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรในสังกัด รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กานต์พิชชา กันทะเนตร (2559, น. 5)
ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ คุณภาพของงาน โดยคุณภาพของงาน
คือ รายละเอียดการปฏิบัติงานในขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ยังมีปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน ซึ่งปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในที่ทางาน เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของงาน โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิด ความพึงพอใจในการ
ท างานของ Gibson (1994, p. 121) ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ของสุดารัตน์ กิมศิริ. (2551,
บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สาหรับผลการศึกษาที่สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ คือ ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการประชุมระดมสมองโดย
จัดเป็นกลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
คือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยเป็นวิธีการฝึกอบรม และ/
หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการของ
สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ (2550, บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
อันดับแรก คือ โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
2) ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อการปฏิบั ติง านในด้านเวลาของงาน คือ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสุ ค นธรั ต น์ เถาสุ ว รรณ. (2550, บทคั ด ย่ อ ) เรื ่ อ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
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จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ที ่ ส รุ ป ว่ า โอกาสเพิ ่ ม พู น ความรู ้ ค วามสามารถ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บ ั ต ิ งานของข้ าราชการ ลู กจ้ างประจ าและพนั กงานจ้ าง ขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
สมุทรปราการเป็นอันดับแรก สาหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติงาน เป็น
ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นเวลาในระดั บ ที ่ เ ท่ า เที ย มกั น รองจาก ปั จ จั ย ด้ า นความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษาของสุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ. (2550, บทคัดย่อ)
ทีท่ าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ด้าน เรียงตามลาดับ ดังนี้ โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ, ความผูกพันต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ , ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา, สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล, ความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่, สภาพสถานที่ทางาน และความเพียงพอต่อรายได้
3) ปัจ จัย ที่มี ผ ลต่ อ การปฏิบ ัต ิง านในด้า นความคุ ้ม ค่า ของงาน คือ ความรู้ความเข้ าใจ
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ ร ะหว่างบุคคลในที่ท างาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องกับ สิริ น ภา ทาระนัด (2561, น. 6-7) ที่กล่าวว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็น
ความสามารถของบุคลากรที่สามารถปฏิบั ติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสาเร็จ โดยมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลา มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า และประหยัด ซึ่งมีองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากร ส าหรับปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความคุ้มค่า แต่อย่างใด
ซึ่งมีความขัดแย้งกับ การศึก ษาของอั ครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิต ในจังหวัด
สงขลา จากผลการศึกษา โดยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาที่มีความขัดแย้งกันนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องมาจาก
การศึกษาของผู้ศึกษาทาการศึกษาในองค์ก ารภาครัฐที่บุคลากรในองค์การมีความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน และความก้าวหน้ามีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว
4) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) ฝ่ายบริห ารทั่ว ไป ให้ ด าเนินการจัดพิมพ์เ อกสารจากเว็บ ไซต์ มาลงทะเบี ย นรั บ
ทุกฉบับ และจัดส่งหนังสือราชการให้กับกลุ่มงานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(2) กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้จัดช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานให้มีความรวดเร็ว รวมทั้งมีการซักซ้อมแนวทางการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิด

257
ความเข้าใจที่ตรงกัน และให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และ/หรือ มีการอบรม สัมมนา
ระหว่างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของท้องถิ่น
(3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และ
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
(4) กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ให้มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลรวม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
(5) กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ให้จัดหาวัส ดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวดเร็ว และให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ
ถูกต้อง รวมทั้งมีการสัมมนาเพื่อเป็นการร่ วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ทันต่อสภาวการณ์ที่มีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน, มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานภายใน
รวมทั้งมีการระบุผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเน้นย้าให้ผู้ปฏิบัติงานในสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อสั่งการทาง Social Media
เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว และทั น ต่ อ สภาวการณ์ และให้ ต รวจสอบการรายงานหรื อ
แบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ในการรายงานข้อมูล
5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
(2) มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท
และภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นขององค์การ
(3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด
(4) กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่ นมีก ารประชาสัม พั นธ์ สรุปผลการด าเนิ น การ
และ/หรือจัดท าโครงการและผลงานให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ สามารถน าเสนอผลงาน
สู่สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
(5) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความก้ า วหน้ า ในสายงาน
ของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
6) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การภาครัฐ ไม่ควรทาการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์การภาครัฐ เป็นองค์การที่บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกมั่นคง ในหน้าที่
การงาน และในเรื่องความก้าวหน้าได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
- ด้านคุณภาพของงาน คือ ความรู้
ความเข้าใจ, ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และสภาพแวดล้อม
- ด้านเวลา คือ ความรู้ความเข้าใจ,
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล,
สภาพแวดล้อม, ความก้าวหน้า มั่นคง
และขวัญและกาลังใจ
- ด้านความคุ้มค่า คือ ความรู้ความ
เข้าใจ, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
สภาพแวดล้อม

การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่าเสมอ
- ให้จัดช่องทางในการติดต่อประสานงาน
- ให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
- ให้ จ ั ดหาวั สดุ อ ุ ปกรณ์ ให้ ตรงกั บความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวดเร็ว
- ให้ด าเนินการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์

ข้อเสนอแนะ
- มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
- มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและสร้างความเชื่อมั่นขององค์การ
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด
- มีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดาเนินการ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
- ให้ความสาคัญกับความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร และมีบุคลากรที่เพียงพอ
- ไม่ควรทาการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เพราะองค์การภาครัฐ บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน
และในเรื่องความก้าวหน้าได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนิน งาน
และภาพลักษณ์ของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
และกรมส่งเสริมการปกครองท้ อ งถิ่ น
ภายในระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี
- ระยะเวลา 1 ปี มีการประชาสัมพันธ์
บทบาทภารกิจ เป็นองค์กรที่ได้รับความ
เชื่อมั่น มีการสร้างทีมงาน เล็งเห็นและ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้ให้กบั บุคลากรในสังกัด
- ระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์การที่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ต่อสถานการณ์, มีบุคลากรเพียงพอต่อ
ปริมาณงาน และเป็นองค์การที่มีได้รับ
ความเชื่อถือและเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับความก้าวหน้า
ในสายงานของบุคลากรในสังกัด
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ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ยศพัทธ์ จันทร์ทิพย์*

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คลที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ทาการศึกษาข้อมูล โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นแบบสอบถาม จานวน 176 คน แล้วนามาวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรและสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ประสิทธิภาพการทางาน
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี เป็น
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน
ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและระยะเวลาการดารงตาแหน่งระหว่าง 7 ปี
ถึง 10
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ได้แก่
สถานภาพ ระดับตาแหน่งและระดับรายได้ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
คาสาคัญ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริหารจัดการ ประสิทธิภาพ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
กานัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเมืองการปกครอง ซึ่งได้ถือกาเนิดและมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยกานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอานาจหน้าที่ในเขตตาบลและหมู่บ้านที่เรียกกันว่า “การปกครองท้องที่” กานัน
ผู้ใหญ่บ้านจึงมีฐานะเป็นผู้แทนของรัฐที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่ ช่วยในเรื่องการ
ประสานงาน การประชุมชี้แจงข่าวสารของทางราชการให้ลูกบ้านทราบและดูแลความสุขทุกข์ของ
ลูกบ้านในด้านต่างๆ รวมถึงมีบทบาทสาคัญในการเป็น ผู้ช่วยเหลือทางราชการในการบาบัดทุกข์บารุง
สุขแก่ประชาชนในตาบลหมู่บ้าน ประสานประชาชนในพื้นที่ นาแนวนโยบายของรัฐกระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ มาปฏิบัติในพื้นที่และเป็นผู้แทนประชาชนในตาบล หมู่บ้านในการติดต่อกับภาคส่วนต่างๆ
รวมทั้งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชนหรือภาคธุร กิจ เพื่อทาให้
ประชาชนในตาบลหมู่บ้านมีความอยู่ดีกินดีและชุมชนมีความสงบสุข
อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะการปกครองที่ประกอบไปด้วย 5 ตาบล 51 หมู่บ้าน
ประชากรจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีจานวน 28,825 คน มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทาหน้าที่ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 จานวน 176
คน ประกอบด้วย กานันจานวน 5 คน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 46 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
จานวน 102 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจานวน 8 คน สารวัตรกานันจานวน 10 คน
แพทย์ประจาตาบลจานวน 5 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทางานรับราชการตาแหน่ง ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ที่ทาการปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอาเภอบึงนารางเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้พบปัญหาถึงประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกันของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของแต่ละหมู่บ้าน เช่น ความสามารถและทักษะในการทางานที่ส่วนราชการ
มอบหมายที่ล่าช้า การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตของคน
ในหมู่บ้าน เป็นต้น จึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอบึงนาราง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายครองในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
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2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการวางแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบังคับบัญชาสั่งการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการประสานงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
6) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ใน
เขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) ทฤษฎีการบริหารจัดการ
Robbins and DeCenzo (2005, p. 34) กล่าวว่า การจัดการ (Management) หมายถึ ง
ขบวนการที่ทาให้งานกิจกรรมต่างๆ สาเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและ
ทรัพยากรขององค์การ ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ 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 กระบวนการดาเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามลาดับ
เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอน
แล้ว ยังทาให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการทางานทาให้ การทางานมีประสิทธิผล การจัดลาดับ
การทางานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว ต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ
ปรับเปลี่ยนลาดับการทางานได้เสมอ 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
เพื่อกาหนดวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุถึงเป้าประสงค์ขององค์การ ฟาโยลเชื่อว่าการวางแผนที่ดีจะทาให้
การใช้ทรัพยากรขององค์การ เป็นไปโดยราบรื่น และรวมถึงการเลือกแนวทางที่สุดที่จะทาให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) การจัดระเบียบ (Organize) หมายถึงการจัดระเบียบทรัพยากรบุคคล
(พนักงาน) และการ ประเมินผลพนักงาน 3) การสั่งการ (Command) เป็นช่องทางที่ผู้จัดการสั่งงาน
ให้พนักงานท าเพื่อที่จะได้บรรลุ เป้าประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ 4) การร่ว มมือ (Coordinate)
หมายถึงวิถีทางในการประสานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เข้าด้วยกัน 5) การควบคุม (Control)
หมายถึ ง การควบคุ ม ดู แ ลให้ ก ิ จ กรรมที ่ ก ระท านั ้ น ด าเนิ น ไปตาม แผนที ่ ว างไว้ เ พื ่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง
เป้าประสงค์ขององค์การ
โดยสรุปแล้ว การบริหารจัดการหมายถึงกระบวนการทางานที่เป็นลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน
เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง Fayol (1967) ได้สรุปไว้ในทฤษฎี
POCCC มี 5 ประการ คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การจัดระเบียบ (Organize) 3) การสั่งการ
(Command) 4) การร่วมมือ (Coordinate) และ 5) การควบคุม (Control)
2) ความสัมพันธ์ด้านการวางแผนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
อนันต์ เกตุวงศ์ (2541, น. 3-4) ได้อธิบายการวางแผนไว้ว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจ
ล่วงหน้าใน การเลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระทา โดยทั่วไป
จะเป็นการตอบคาถามต่อไปนี้ คือ จะทาอะไร (What) ทาไมจึงต้องทา (Why) ใครบ้างที่เป็นผู้กระทา
(Who) จะกระทาเมื่อใด (When) จะกระทากันที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระทากันอย่างไร (How)
ซึ่งช านาญ บุร ณโอสถ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “กระบวนการวางแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการด าเนินการในกระบวนการวางแผนพัฒ นาดังนี้ 1) มีการ
เตรียมการวางแผน มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีการศึกษา สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
มีการพยากรณ์ห รือคาดคะแนนแนวโน้มเพื่อประกอบการวางแผน พัฒนา มีการคาดคะเนความ
ต้องการทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล มีการกาหนด ปฏิทินการวางแผน 2) การวางแผน
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายการจัดทา
แผนพัฒนาระยะยาวตามช่วงแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจาปี วิธีการจัดทาแผนใช้วิธีการจัด
ประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร คณะกรรมการวางแผนพัฒนา คณะกรรมการบริหาร 3) การนาแผน ไป
ปฏิบัติมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจาปีในรูปการ
จัดประชุมชี้แจงเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดทาปฏิทินและเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรและ
อนุมัติงบประมาณ 4) การติดตามและประเมินผล มีการกาหนดวิธี การและเครื่องมือ การกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาที่ทาการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ ขจรเกียรติ มานิ
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กลักษณ์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เรื่อง กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา
สานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาปรากฏว่า 1) บุคลากร โดยส่วนร่วมและ
จ าแนกตามสภาพ และขนาดโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติตาม กระบวนการวางแผนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย ภาพรวม และเป็นรายค้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยภาพรวมแต่ละขั้นตอนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติมากกว่าหัวหน้างาน
นอกจากที่บุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยภาพรวมแต่ละขั้นตอน
แคกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติมากกว่าบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ
กับขนาดโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนทั้งโดยภาพรวมแต่ละขั้นตอน โดย
ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์ (2557) ได้ศึกษากระบวนการในการวางแผนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานในองค์ ก รของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ผลการศึ ก ษากระบวนการในการวางแผน พบว่ า
กระบวนการในการวางแผนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานในองค์กร โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น ด้วยมากที่สุดสาหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยด้านการ
วางแผน ปัจจัยด้านการจัดโครงสร้าง องค์กร ปัจจัยด้านการนาและปัจจัยด้านการควบคุม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน ระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งกระบวนการวางแผนมี
ส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งเสริมศักดิ์ แนมใส (2542) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการบริห าร
องค์การส่วนตาบลศึกษาในจังหวัดนราธิวาส พบว่าอาชีพระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาตาบล
และการช่วยเหลือจากคณะทางานสนับสนุน การปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตาบล (คปต.) มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการดาเนินการตามแผน พัฒนาตาบล ส่วนข้อมูลอื่น เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อ ประสิทธิผลของการดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล
โดยสรุปแล้วการวางแผน เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าในการที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานโดยตรงและเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์การ โดยการวางแผน
จะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อมีการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดเวลา รวมถึงทุกภาคส่วนต้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนอีกด้วย
3) ความสัมพันธ์ด้านการจัดองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
องค์กรคือกลุ่มคนที่รวมตัวกัน มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทากิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสร้างของกิจกรรมหรืองานนั้นออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อแบ่งงาน
ให้กับสมาชิกในองค์กรและดาเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายลักษณะขององค์กรเป็นระบบ ซึ่งสมยศ
นาวีการ (2540) ให้ค าจ ากัดความขององค์กรไว้ว ่า คือ กลุ่มของบุคคลที่ท างานร่ว มกันภายใต้
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โครงสร้างที่ก าหนดไว้เพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ถ้าบุคคลไม่มีเป้าหมายร่ว มกันหรื อ ขาด
โครงสร้างที่ระบุไว้เพื่อบรรลุเป้าหมาย กลุ่มบุคคลนั้นเป็นเพียงฝูงชนไม่ใช่องค์กร ซึ่งพูลสุข หิงคานนท์
(2540) ได้ศึกษาการพัฒ นารูป แบบการจัด องค์ การวิ ทยาลัย พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ข
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในขณะที่ขาดแคลน
อัตรากาลังและแก้ปัญหาความซ้าซ้อนของงานการสอนการให้ส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นเป็น
รูปแบบการจัดองค์การในลักษณะองค์การแบบราชการเชิงวิชาชีพผสมผสานกับการจัดแบบทีมมีการ
แบ่งหน้าที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการจัดกลุ่มงานเป็นกลุ่มอานวยการกลุ่มงานวิชาการโดย
ไม่กาหนดภาควิชากลุ่มงานกิจการนักศึกษากลุ่มงานโครงการโดยใช้หลักการทางานเป็นทีมฉันมีความ
ยืดหยุ่นต่าภาระงานของวิทยาลัยและอัตรากาลังในการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
มอบอานาจหน้าที่และตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติสายการบังคับบัญชาเป็นแบบแคบมีการรายงานตามสาย
บังคับบัญชามีการแบบแผนมีขอบเขตการควบคุมงานและการบังคับบัญชาในหน่วยงานหนึ่งไม่เกิน 10
คนในการประสานงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเป็นการเป็นทางการมากขึ้น ใช้ลายลักษณ์อักษร
มากกว่าวาจา นอกจากนี้จิตติ กิตติเลิศไพศาล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล องค์การ:กรณีศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ประเมิน ประสิทธิผลองค์การของเทศบาลและเทศบาลเมือง 2) ระบุปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิ
องค์การ ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิผล
องค์การ ระหว่างเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยใช้ประชากรกลุ่มเทศบาลจานวน 134 แห่ง การ
เก็บ รวบรวมใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรของ
นโยบาย สมรรถนะผู้นา และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ และจาก
ตั ว แปรที ่ ม ีอ ิ ท ธิ ผ ล 4 ตั ว นี ้ ธรรมภิ บ าล และบรรยากาศขององค์ ก าร มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ส ุดต่อ
ประสิทธิผลองค์การเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง พบว่า มีความแตกต่าง
ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ในกรณีเทศบาลนคร ความสัมพันธ์ตัวแปร
อิ ส ระได้ แ ก่ ธรรมาภิ บ าล สมรรถนะผู ้ น า และบรรยากาศองค์ ก ารรวมกั นสามารถอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ได้ร้อยละ 51 ในขณะที่เทศบาลเมืองร้อยละ 62 และยัง
พบว่าความแตกต่างที่สาคัญในตัวแปรเของเทศบาลนครนโยบายทรัพยากร ไม่มีอิทธิพลทางตรง แต่ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ โดยที่นโยบายทรัพยากรจะอยู่ระหว่างกลางของตัวแปร อื่น
สมรรถนะผู้นาบรรยากาศองค์การและธรรมภิบาล กล่าวคือ บรรยากาศของบุคลากรที่เป็น ศูนย์กลาง
เป็นปัจจัยสาคัญ โดยจะต้องทุ่มเทการทางานและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ รับผิดชอบต่อ
ผลงานสูง ซึ่งน าไปสู่ความมีประสิ ทธิผลสูงขององค์การ ทั้งนี้ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2561) ได้
ทาการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนนทบุรี
พบว่า การจัดองค์การถือว่าเป็นส่วนสาคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้อง
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กับมุทิตา วรกัลยากุล (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสาเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต
จังหวัดปทุมธานีพบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการบริหารงาน
ของเทศบาลนครรังสิตอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุด 0.05 นอกจากนี้สมฤดี คัชมาตย์ (2548)
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภารกิจการ บริหารงานของราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรอาจารย์ประจาและบุคลากรอาจารย์อัตรา
จ้างมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติตามภารกิจการ บริหาร อยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า บุคลากรอาจารย์ประจามีความคิดเห็นว่ามีการ ปฏิบัติตามภารกิจการบริหารงานด้านการจัด
องค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ย 25 ต่าที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจัดองค์การถือว่าเป็นส่วนสาคัญต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม เหมาะส าหรับขนาดและโครงสร้างของ
องค์การที่แตกต่างกัน รวมถึงมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนด้วย
4) ความสัมพันธ์ด้านการบังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ศรีสกุล สังข์ศรี (2541) ให้ความหมายการบังคับบัญชาว่า เป็นการมอบหมายความรับผิดชอบ
และอานาจหน้าที่ให้แก่บุคคลหนึ่งเพื่อทาการวางแผน อานวยการ ควบคุม ประสานงาน และประเมิน
กิจกรรมที่เป็นผลงานของบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแสงอุทัย สุวรรณโชติ (2544) ที่กล่าวว่าการบังคับ
บัญชา หมายถึง การปกครองของผู้บังคับบัญชา โดยคานึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการมอบอานาจใน การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้
อิสระในการทางานและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ จากการศึกษา
ของศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ธนาคารออมสินผลการวิจัยพบว่าพนักงานธนาคารออมสินสานักงานใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีผลต่อคนและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางได้
เพราะผู้นาด้านผู้นาแบบชี้นาผู้นาแบบสนับสนุนผู้นาแบบมีส่วนร่วมผู้นาแบบมุ่งเน้นความสาเร็จมี
ความสัมพันธ์กับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่าในทุกด้านและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัย ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศอายุส ถานภาพระดับ
เงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ Yukl (1989) ได้กล่าวว่าภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ช่วยเหลือให้ผู้ใต้ บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายของงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรมวล นันท์
ศุภวัฒน์ (2542) ได้ทาการศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางการพยาบาลในองค์การ ที่พบว่า ผู้นาที่ทาตัวให้
เข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือให้อิสระในการคิดสนับสนุนช่วยเหลือให้ใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนางานที่รับผิดชอบยอมรับฟัง
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แนวคิดใหม่ๆ จะสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากงานวิจัยของ Clapman
(2000) พบว่าผู้นาที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพองค์การที่ผู้ น าเปิด
โอกาสให้บุคคลในองค์การได้เสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจนทาให้องค์การนั้นมีผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น สามารถแข่ง ขัน กับ วงการฯและตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ได้ดี กว่า องค์ ก ารอื่ น
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ House (1971) ที่ได้ศึกษาผลของพฤติกรรม ผู้นาหรือแบบภาวะผู้นาต่อ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาพบว่ า ผู ้ น าควรสร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการเพิ่มค่าตอบแทนที่มีคุณค่าเป็นรางวัลให้เขาสามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและช่วยเหลือให้หนทางสู่ความสาเร็จได้ง่ายพอที่จะพยายามเดินไปโดยช่วยลดอุปสรรคและ
แก้ปัญหาของงานนอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสให้ลูกน้องแต่ละคนได้มีโอกาสที่จะมีความพึงพอใจที่จะ
ประสบความสาเร็จเช่นนั้นรวมทั้งผู้นาควรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกน้องโดยเฉพาะความพึงพอใจ
ในตัวผู้นา ซึ่ง Wang and Satow (1994) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบผู้น าและความมีประสิทธิ ภาพของ
องค์การในบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนและญี่ปุ่น พบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง มี
ลักษณะผู้นาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้บริหารระดับสูงจะมีลักษณะผู้นาด้าน ตั้ง
ความคาดหวังในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสนใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและด้านความน่าไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา มากกว่าผู้บริหารระดับกลาง
ซึ่งเขียน แสงหนุ่ม (2518) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชากับ
ความส าเร็จ และความพอใจในการท างานของผู ้ใ ต้ บั งคั บบั ญชาพบว่า ความ ส าเร็จในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่หัวหน้าถือมนุษยสัมพันธ์เป็นสาคัญนั้น มีระดับสูงกว่าความ สาเร็จในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้าถืองานเป็นสาคัญอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนด้านความพอใจในการ
ทางาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้ าถืองานเป็นสาคัญกลับสูงกว่าผู้ใต้บังคับ บัญชาที่หัวหน้าถือมนุษย
สัมพันธ์เป็นสาคัญ เมื่อพิจารณาจากค่าความแตกต่างของค่า วิกฤต แล้วปรากฏว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง
สองกลุ่มมีความสาเร็จใกล้เคียงกันมาก และความพอใจในการ ทางานมีความแตกต่างกันพอสมควร
จากผลการค้นคว้ าที่พบครั้งนี้ น่าจะมีการแต่งตั้งผู้บังคับ บัญชาที่ถืองานเป็นสาคัญให้บริหารงาน
มากกว่ า ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาที ่ ถ ื อ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ส าคั ญ เพราะผู ้ บ ริ ห ารที ่ ถ ื อ งานเป็ น ส าคั ญ มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพอใจในการทางานสูงกว่าผู้ใต้ บังคับบัญชาของผู้บริหารที่ถือมนุษยสัมพันธ์
เป็นสาคัญเมื่อเปรียบเทียบด้านความสาเร็จในงานก็มี ความสาเร็จพอๆกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การบั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง กระบวนการวางแผน
อานวยการ ควบคุม ประสานงาน และประเมิน การทางาน และแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะ
ระหว่ า งผู ้ บ ั ง คั บ บัญ ชาและผู ้ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชาในการเป็ นส่ ว นส าคั ญ ในการบริห ารองค์ ก ารให้มี
ประสิทธิภาพ
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5) ความสัมพันธ์ด้านการประสานงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
สมคิด บางโม (2538, น. 194) ได้ศึกษาการประสานงาน และได้ตกผลึกความหมายของการ
ประสานงาน การจัดระเบียบการทางาน และการติดต่อกันเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือ
ปฏิบัติการเป็นหนึ่งเดียว ไม่ให้งานซ้าซ้อน ขัดแย้งกันเองหรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนินไปได้
อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกั บ Dror (1971 อ้างถึงใน ยุพา วงษ์ไชย, 2532, น. 5) กล่าวว่า การประสานงาน คือ
กระบวนการ ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการท าให้กิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานต่างๆ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ทั้งหมด ซึ่งรัชนิพร สุจริตภักดีกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาวิธีการประสานงานการให้
ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผลการศึกษาภาพรวมวิธีการประสานงานในองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าวิธีประสานงานภายในองค์การด้านการติดต่อสื่อสาร
ของผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติมากที่สุดส่วนวิธีการประสานงานระหว่างองค์กรโดยภาพรวมพบว่า วิธีจัด
ประชุมระหว่างองค์กรมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง ภาพรวมปัญหาอุปสรรคในการ ประสานงาน
การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งปัญหา
อุป สรรคด้านการวางแผนมีร ะดั บ ปัญ หามากที ่ส ุด โดยดนัย สังข์เกิดสุข (2540, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยการประสานงานของศึกษาธิการ อาเภอใน จังหวัดแพร่ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึก ษาสภาพและปัญหาอุป สรรคด้าน การประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ ในทัศนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับอาเภอ ในจังหวัดแพร่กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษาระดับอาเภอจานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ มัชฌิมเลขศณีต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับอาเภอ มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาอุปสรรคค้านการประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน
เรี ย งล าดั บ ได้ ด ั ง นี ้ การประสานงานในรู ป คณะกรรมการ การประสานงานนอกรู ป แบบ การ
ประสานงาน ใช้ทรัพยากร การจัดประชุมและสัมมนา การประสานงานนอกรูปแบบ การประสานงาน
นโยบาย และการวางแผน ส่ ว นปั ญ หาอุ ป สรรคพบว่ า ศึ ก ษาธิ ก ารอ าเภอมี บ ทบาทน้ อ ยขาด
งบประมาณ ขาดบุคลากร และไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทองกร แกล้วกล้า
(2539, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับภาระการประสานงานด้าน วัฒนธรรมของศึกษาธิการ
อาเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอในจังหวัด เชียงราย การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้ าส่วนราชการระดับ อาเภอในจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อ
การติดต่อประสานงานด้านวัฒ นธรรมของศึกษาธิการอ าเภอ และเพื่อ แสวงหาแนวทางในการ
ประสานงานของศึกษาธิการอาเภอในการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมได้เก็บ ข้อมูลจากประชากร ซึ่ง
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เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 153 คน ได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ครบทั้งหมด จากนั้นน าข้อมูลมา วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การประสานงาน ค้านวัฒนธรรมของ
ศึกษาธิการอาเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่ว นราชการประจาอ 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 กระทรวงหลักในการจัดทาแผน พัฒนาชนบทในระดับจังหวัด ผลการศึกษา พบว่า การ
ประสานงานกับประสิทธิภาพในการจัดทาแผนมีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ และ
สาเหตุ ท ี ่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การประสานงานของ เจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ จ ัด ท าแผน คื อ ผู้
ประสานงานขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดท าแผน ขาดการวางแผนในการ จัดการเพื่อนา
ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และปัจจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่อ
สารที่ยังคงยึดมั่นตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมถึงสุนทรี วิชาธร (2540) ศึกษาการ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขระดับอาเภอ จังหวัดยโสธร
ผลการศึกษา พบว่า ทีม คปสอ. จังหวัดยโสธรมีการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุงเป็นส่วนมาก และยังพบอีกว่า ปัจจัยด้านการประสานงานของทีมเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของทีมมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการทางานเป็น ทีม และ
ปัจจัยด้านสถานที่ปฏิบัติงานของทีมและ กาญจนกัญจ์ ซ่อนภู่ (2543) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบ
การประสานงานในสานัก ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พบว่า ด้านองค์ประกอบของการ
ประสานงาน มีการ กาหนดให้ผู้บริหารในระดับหัวหน้าทาหน้าที่รับผิดชอบและอานวยการโดยตรงใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นการควบคุมกากับงานที่ดี และด้านอื่นๆ เรียงลาดับกันลงมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ภาพรวม ขององค์ประกอบของการประสานงานจัดอยู่ในแบบองค์การของรัฐ ส่วนรูปแบบของการ
ประสานงาน พบว่า มีการประสานงานในทุกรูปแบบ และมีการเลือกใช้รูปแบบการประสานงานได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน พบว่ามี
ปัญหาด้านเทคนิคและวิธ ีการปฏิบัติงาน การวางแผนการด าเนินงานสาเหตุส่วนตัว ทัศนคติ ข อง
ผู้ร่วมงาน มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานและการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน โดยปัญหาดังกล่าวมีผล
ต่อการประสานงานในระดับ ปานกลาง ส่วนในด้านทัศนคติต่อการพัฒนาระบบการประสานงาน
พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยต้องการให้มีการพัฒนาด้านการจัดให้
มี ก ารบ ารุ ง ขวั ญ อยู ่ ใ นอั น ดั บ แรกของทั ศ นะ รองลงมาคื อ การจั ดให้ ม ี ร ะบบการติ ด ต่ อ ที ่ มี
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ประสิทธิภาพและด้านอื่นๆ เรียงตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการมีความต้องการระบบการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การประสานงานหมายถึงการสร้างความร่วมมือเพื่อให้งาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการประสานงานต้องมีกระบวนการที่
ชัดเจน เช่น มีการวางแผน มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน เป็นต้น
6) ความสัมพันธ์ด้านการควบคุมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน (2556) กล่าวว่า การควบคุมระบบการทางานภายใน คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดร่วมกันโดยผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้นว่าวิธีการหรือ
การปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จ ะท าให้บรรลุตามที่ต้องการ ระบบการควบคุมการท างานภายใน
ประกอบด้ว ยนโยบายและวิธ ี ป ฏิ บัต ิง านที่ ก าหนดขึ ้น ในองค์ก ร เพื่อให้ความมั่ นใจว่า จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในเรื่องดังนี้ 1) ด้านการดาเนินงาน (Operation) โดยมีเป้าหมายคือการ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 2) ด้านการรายงานทางการเงิน
(Financial Reporting) เพื่อแจ้งผลทางการเงินหรืองบการเงินต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มี
คุณภาพเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ 3) ด้านการ
ปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบา ยและข้ อ บั ง คั บ (Compliance with Application Laws and
Regulations) การปฏิบัติงานให้ได้ตามนโยบาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ นโยบายในเรื่อง
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากความหมายในการควบคุม
แล้ว อีกนัยความนึงก็คือ การก ากับดูแล ซึ่งบังอร พันธ์โสภา (2557) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการควบคุมภายในกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า การควบคุ ม ภายในด้ า นการควบคุ ม ด้ า นการบริ ห ารมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานโดยรวมด้านผลการ
ดาเนินงานด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมภายใน
และการควบคุมทางการบัญชีมีความสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินโดยรวม สอดคล้องกับ
จ่าอากาศโทอนุพงษ์ คล้ายขา (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการกรมการเงินทหารอากาศ พบว่า การควบคุม
ภายในด้านกิจกรรมการควบคุมอิทธิพลทางบกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งความถูกต้อง
แม่นยาและด้านความรวดเร็วทันเหตุการณ์รหัสหน่วยงานให้ความสาคัญด้านการควบคุมกิจกรรมใน
การปฏิบัติในทุกๆกิจกรรมและการปฏิบัติก็จะทาให้ผลของงานที่ได้รับในสันติภาพภายในงานมีการ
ควบคุมในทุกๆ กิจกรรมการควบคุมต่างๆ ในระดับหนึ่งแล้วในการปฏิบัติ ของข้าราชการมีตรวจสอบ
ภายในอย่างสม่าเสมอทาให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย และชาเลือง พุฒพรหม
(2545, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการ งบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบล
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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 และรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล วัชรี พรรณเรืองรอง (2549,
น. 112) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงาน ตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัย การดาเนินงานเพื่อปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในและผลการดาเนินงาน
ตามระบบควบคุม ภายในของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อยู่ในระดับดี 2) ปัจจัยการดาเนินงานตามระบบ
ควบคุ ม ภายใน 5 ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผลการด าเนิ น งานตามระบบควบคุ ม ภายในโดยมี
ความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรม การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 3) ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานตามระบบควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่การจัดการ กากับดูแล
ความร่วมมือ การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร นอกจากนี้ Changchit, Holsapple,
and Madden (2001, pp. 437-449) ได้ศึกษาเรื่องระบบสนับสนุน การประเมินการควบคุมภายใน
ของผู้บริหารกรณีศึกษา ระบบผู้เชี่ยวชาญและผลลัพธ์ของการทดลอง ผลการศึกษา พบว่า การ
ควบคุมภายในเป็นเรื่อง สาคัญในการให้ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันต่อเวลา
ของรายงาน ทางการเงินอย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในหน้าที่การบริหารอย่างหนึ่ง คือ การรักษาไว้
ซึ่ง การควบคุมภายในที่มีป ระสิทธิผ ล รายงานครั้งนี้ไม่มีตัว อย่างของระบบที่ออกแบบส าหรับ
ผู้บริหารในการตรวจสอบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ลักษณะของระบบนี้สามารถ ให้ประโยชน์
อย่างมาก อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนซึ่งระบบนี้จะให้ผลเชิงบวก เพราะผู้บริหารอาจจะรู้สึกไม่
สะดวกสบายในการใช้ระบบนี้ รายงานนี้เป็นการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ด้วยการทดสอบผลการทดลอง
คุณค่าของระบบและการรับรู้ของผู้บริหารในประโยชน์ของ ระบบ การวิจัยครั้งนี้เพิ่งจะมีการสารวจ
เป็นครั้งแรกในการใช้ร ะบบผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องช่วย ผู้บริหารผู้ซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน การค้นพบ เบื้องต้นของการศึกษานี้คือ ความเป็นไปได้ใน
การสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีส่วนร่วม ในการทดลองครั้งนี้ได้แสดงความสนใจอย่างมากใน
การใช้ระบบนี้ การติดตั้งระบบสามารถ ทาให้องค์กรประหยัดเวลาและเงิน โดยการยอมให้เกิดจุดอ่อน
ในระบบการควบคุมภายในหรือ การตรวจพบและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ระบบชนิดนี้สามารถรักษาไว้ซึ่ง
ความมีประสิทธิผลของ ระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นจึงทาให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่เชื่ อถือได้มาก
ขึ้นและป้องกัน และรักษาทรัพย์สินได้มากขึ้น ดังนั้น ระบบนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาหรับธุรกิจ
ตรวจสอบโดยอานวยความสะดวกในการเชื่อมั่นในการควบคุมภายในกิจการของลูกค้าและ ทาให้การ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงลดลงด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การควบคุมหมายถึง การกากับตลอดจนบริหารจัดการทุก
อย่างให้สาเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ประครองการดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กาหนด ทั้งใน
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เรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฎิบัติการ ขั้นตอนการทางาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้
เกิดความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร
ด้วยกาหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรอิ สระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง เป็นตน รวมถึงตัว
แปรอิสระด้านปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การ
ประสานงานและการควบคุม และตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพการทางาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่ง
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการวางแผน
- ด้านการจัดองค์การ
- ด้านการบังคับบัญชา
- ด้านการประสานงาน
- ด้านการควบคุม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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วิธีการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัว อย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเจ้าหน้าที่ฝ ่ า ย
ปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จานวน 176 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์เป็นแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และนาแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS รุ่น
IBM SPSS Statistics Base 22.0 และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้ ค่ า ร้อ ยละ (Percentage : %)
̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation: S.D.)
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean: 𝒙
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
การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอาเภอบึงนาราง ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
3) สถานภาพที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
5) ระดับตาแหน่งที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
7) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ที่แตกต่างกัน
8) การวางแผนการทางาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
9) การจัดองค์การ มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
10) การบังคับบัญชาสั่งการ มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
11) การประสานงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
12) การควบคุม มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ปัจ จัย ด้านการบริห ารจัดการที่ส ่งผลต่อประสิทธิภ าพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นาเสนอแบ่ง
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี เป็น
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน
ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและระยะเวลาการดารงตาแหน่งระหว่าง 7 ปี
ถึง 10
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการวางแผน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการวางแผนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.521 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นด้านการวางแผนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ “ในการบริหารงานหมู่บ้านของท่านมีการวางแผนงานที่ชัดเจนและแบ่งสัดส่วนงาน
ให้แต่ละคนรับผิดชอบ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ “หมู่บ้านได้มีการกาหนดแผนการปฏิบัตงิ าน
หรือวิถีทางที่ จะปฏิบัติเอาไว้เพื่อสาหรับเป็นแนวทางของการทางานในอนาคต” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84
และลาดับที่สามคือ “หมู่บ้านของท่านมีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน”
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนระดับความเห็นด้านการวางแผน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “มีการนาผลการประเมินแผนไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทางาน” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.07
(2) ด้านการจัดองค์การ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดองค์การ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.71 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นด้านการจัดองค์การของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “หมู่บ้านมีการจัดโครงสร้างของหมู่บ้านที่ชัดเจน” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.15 รองลงมาคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดตาแหน่ งและแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหน้าที่ ” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และลาดับที่สามคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานตามความสามารถ
และความเหมาะสม” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนระดับความเห็นด้านการจัดองค์การ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุดคือ “หมู่บ้านมีการจัดตาแหน่งโครงสร้างองค์การที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนทดแทนได้” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.27ตามลาดับ

275
(3) ด้านการบังคับบัญชา ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นด้านการบังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามโครงสร้าง
การบริหารงานไว้อย่างชัดเจน” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ “หมู่บ้านของท่านมีการมอบ
อานาจหน้าที่การควบคุมสั่งการงานลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับบัญชา” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99
และลาดับที่สามคือ “ผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานสม่าเสมอ” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
ส่วนระดับความเห็นด้านการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
“ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนเครื่องมือในการทางานอยู่ตลอด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามลาดับ
(4) ด้านการประสานงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประสานงานของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นด้านการประสานงานของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “หมู่บ้านของท่านมีการสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานแก่คนในหมู่บ้าน” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ “บุคคลากรในหมู่บ้านของท่านมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้ดีเสมอ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และล าดับที่สามคือ “. มีการ
เชื่อมโยง ประสานงาน แจ้งนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานให้คนภายในหมู่บ้านให้
เข้าใจอย่างชัดเจน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 ส่วนระดับความเห็นด้านการประสานงานที่ ส ่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดทาระเบียบวิธีการทางาน
เพื่อให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ ร่วมมือกันปฏิบัติงาน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ตามลาดับ
(5) ด้านการควบคุม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการควบคุมของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความ
คิดเห็นด้านการควบคุมของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรกคือ “หมู่บ้านของท่านมีระบบการท างานที่ช ัดเจน ไม่ซับซ้อน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
รองลงมาคือ “หมู่บ้านของท่านมีการวางรูปแบบควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี ความ
ชัดเจน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และลาดับที่สามคือ “หมู่บ้านของท่านมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 ส่วนระดับความเห็นด้านการควบคุม
ที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ส ุดคื อ “หมู่บ้านของท่านมีการน าผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงเพื่อให้การทางานนั้นดีขึ้น” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ตามลาดับ
3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทางาน สรุปได้ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทางาน พบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการทางานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
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คือ“ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40) รองลงมาคือ “ท่านปฏิบัติงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 และลาดับที่สามคือ “ท่านแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของราษฎรในหมู่บ้านของท่านอย่างเต็มความสามารถ” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนระดับความเห็น
ประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ท่านมีการพัฒนาตนเองในเรื่องงานอยู่เสมอ”
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 ตามลาดับ
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับ
ประสิทธิภาพ การทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยด้านบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพทางานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความสัมพันธ์ระดับน้อยถึงระดับปานกลาง และเป็นไป
ในทางบวก เนื่องจากค่าที่ได้นั้นมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยสามารถ
เรี ย งล าดั บ ได้ ด ัง นี ้ค ื อ 1) การวางแผนการท างาน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการท างาน โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ (r) เท่ากับ 0.439 มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง (0.41-0.60) 2) การจัด
องค์การ มีผลต่อประสิทธิภ าพการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.433 มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง (0.41-0.60) 3) การบังคับบัญชา มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.425 มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง (0.41-0.60) 4)
การประสานงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.370
มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างน้อย (0.21-0.40) 5) การควบคุม มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ0.286 มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างน้อย (0.21-0.40)

ผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 ระดับตาแหน่ง
1.6 ระดับรายได้

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ
✓

1.7 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
2.1 ด้านการวางแผน
2.2 ด้านการจัดองค์การ
2.3 ด้านการบังคับบัญชา
2.4 ด้านการประสานงาน
2.5 ด้านการควบคุม

✓
✓
✓
✓
✓

อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นั้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้าน ได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านการวางแผน
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง นั้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและกระบวนการการพัฒนาหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งบาง
หมู่บ้านมีวิธีการดาเนินงาน งบประมาณ อัตรากาลัง และระยะเวลาดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน ส่งผล
ให้การทางานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับชานาญ บุรณโอสถ (2547, บทคัดย่อ) ที่
พบว่า กระบวนการวางแผนพัฒ นาดังนี้ 1) มีการเตรียมการวางแผน มีการจัดระบบข้อมูล และ
สารสนเทศ มีการศึกษา สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีการพยากรณ์หรือคาดคะแนนแนวโน้มเพื่อ
ประกอบการวางแผน พัฒนา มีการคาดคะเนความต้องการทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากร
บุคคล มีการก าหนด ปฏิทินการวางแผน 2) การวางแผนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายการจัดทาแผนพัฒนาระยะยาวตามช่วงแผนพัฒนา
และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจ าปี วิ ธ ี ก ารจั ด ท าแผนใช้ ว ิ ธ ี ก ารจั ด ประชุ ม สั ม มนาคณะผู ้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการวางแผนพั ฒ นา คณะกรรมการบริ ห าร 3) การน าแผน ไปปฏิ บ ั ต ิ ม ี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจาปีในรูปการจัดประชุมชี้แจงเป็น
ส่วนใหญ่ มีการจัดทาปฏิทินและเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ 4)
การติดตามและประเมินผล มี การกาหนดวิธีการและเครื่องมือ การกาหนด เกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินผล ช่วงเวลาที่ทาการประเมินผล
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2) ปัจจัยด้านการจัดองค์การ
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้อยู่ในระดับ ปาน
กลางนั้น การกาหนดตาแหน่งงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนจานวนคนให้ครอบคลุม
การทางานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างตาแหน่งโครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลาดับการ
บริหารและสั่งการ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การทางานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับพูลสุข หิงคานนท์ (2540) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดองค์การวิทยาลัยพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุขผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติในขณะที่ขาดแคลนอัตราก าลังและแก้ปัญหาความซ ้าซ้อนของงานการสอนการให้ส่งเสริม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นเป็นรูปแบบการจัดองค์ การในลักษณะองค์การแบบราชการเชิงวิชาชีพ
ผสมผสานกับการจัดแบบทีมมีการแบ่งหน้าที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการจัดกลุ่มงานเป็น
กลุ่มอานวยการกลุ่มงานวิชาการโดยไม่กาหนดภาควิชากลุ่มงานกิจการนักศึกษากลุ่มงานโครงการโดย
ใช้หลักการทางานเป็นทีมฉันมีความยืดหยุ่นต่าภาระงานของวิทยาลัยและอัตรากาลังในการมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษรในการมอบอานาจหน้าที่และตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติสายการบังคับบัญชาเป็นแบบ
แคบมีการรายงานตามสายบังคับบัญชามีการแบบแผนมีขอบเขตการควบคุมงานและการบังคับบัญชา
ในหน่วยงานหนึ่งไม่เกิน 10 คนในการประสานงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเป็นการเป็นทางการมาก
ขึ้น ใช้ลายลักษณ์อักษรมากกว่าวาจา
3) ปัจจัยด้านการบังคับบัญชา
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้ อยู่ในระดับ
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึง การจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทางานของแต่ละหมู่บ้านที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ของศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสินผลการวิจัยพบว่าพนักงานธนาคารออมสิน
สานักงานใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีผลต่อคนและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางได้เพราะผู้นาด้านผู้นาแบบชี้นาผู้นาแบบสนับสนุนผู้นาแบบมีส่วนร่วมผู้นา
แบบมุ่งเน้นความสาเร็จมีความสัมพันธ์กับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่าในทุก
ด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศ
อายุสถานภาพระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ปัจจัยด้านการประสานงาน
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย นั้น แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงาน ตลอดจนการปฎิบัติการทุกอย่างรวม
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ไปถึงกาลังคนที่หน่วยให้ทางานเข้ากันให้ได้ของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนิ พร
สุจริตภักดีกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาวิธีการประสานงานการให้ ความช่วยเหลื อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผลการศึกษาภาพรวมวิธีการประสานงานในองค์กรอยู่ใน ระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าวิธีประสานงานภายในองค์การด้านการติดต่อสื่อสาร ของผู้ปฏิบัติงานมี
การปฏิบัติมากที่สุดส่วนวิธีการประสานงานระหว่างองค์กรโดยภาพรวมพบว่า วิธีจัดประชุมระหว่าง
องค์กรมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง ภาพรวมปัญหาอุปสรรคในการ ประสานงานการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งปัญหาอุปสรรคด้าน
การวางแผนมีระดับปัญหามากที่สุด โดย ดนัย สังข์เกิดสุข (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย การ
ประสานงานของศึกษาธิการ อาเภอในจังหวัดแพร่ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
และปัญหาอุปสรรคด้าน การประสานงานของศึกษาธิการอาเภอ ในทัศนะของผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาระดับ อ าเภอ ในจังหวัดแพร่กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริห ารหน่ว ยงานทาง
การศึกษาระดับอ าเภอจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ มัชฌิมเลขศณีต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริ หารหน่วยงานทางการศึกษาระดับอาเภอ มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพ และปัญหา
อุปสรรคค้านการประสานงานของศึกษาธิการอาเภอ อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน เรียงลาดับได้
ดังนี้ การประสานงานในรูป คณะกรรมการ การประสานงานนอกรูปแบบ การประสานงาน ใช้
ทรัพยากร การจัดประชุมและสัมมนา การประสานงานนอกรูปแบบ การประสานงานนโยบาย และ
การวางแผน ส่วนปัญหาอุป สรรคพบว่า ศึกษาธิการอ าเภอมีบทบาทน้อยขาด งบประมาณ ขาด
บุคลากร และไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
5) ปัจจัยด้านการควบคุม
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้ านนี้อยู่ในระดับ
ระดับค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นถึงการกากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สาเร็จลุล่วงไปตาม
แผนที่ว างไว้ ประครองการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา
มาตรฐานการปฎิบัติการ ขั้นตอนการทางาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น ของ
แต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บังอร พันธ์โสภา (2557) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการควบคุมภายในกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่าการควบคุมภายในด้านการควบคุมด้านการบริหารมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานโดยรวมด้านผลการดาเนินงานด้านการรายงานทางการเงินและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมภายในและการควบคุมทางการบัญชีมีความสาคัญ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินโดยรวม สอดคล้องกับอนุพงษ์ คล้ายขา (2560) ได้ศึกษาอิทธิพล
ของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
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กรมการเงิน ทหารอากาศ พบว่า การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุมอิทธิพลทางบกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งความถูกต้องแม่นยาและด้านความรวดเร็วทันเหตุการณ์รหัส
หน่วยงานให้ความสาคัญด้านการควบคุมกิจกรรมในการปฏิบัติในทุกๆ กิจกรรมและการปฏิบัติก็จะทา
ให้ผลของงานที่ได้รับในสันติภาพภายในงานมีการควบคุมในทุกๆ กิจกรรมการควบคุมต่างๆ ในระดับ
หนึ่งแล้วในการปฏิบัติ ของข้าราชการมีตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอท าให้งานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
การศึกษาและเพิ่มเติมต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป
1) ควรมีศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะ
สะท้อนการทางานได้ดีกว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
2) ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้คาตอบใน
แบบสอบถามที่ไม่เที่ยงตรงนัก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหมู่บ้านของ
ตนเอง
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การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ฤตินันท์ เงินทอง*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ นา
ชุมชนในจาแนกตามตาแหน่งผู้นาชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นาชุมชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัดพริก จานวน 96 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา พบว่า ผู้นาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัดพริก มีเพศหญิงและเพศ
ชายจานวนเท่ากัน มีอายุมากกว่า 60 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 20 ปีขึ้นไป และ
ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมการ
กระทาผิดในชุมชน มากที่สุด รองลงมา คือ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน และน้อยที่สุด คือ
การปรึกษาปัญหากฎหมาย ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้นาชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม กระบวนการยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ในประเทศไทยการกระท าความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักนับจะมีปริมาณคดี
เพิ่มขึ้น จากรายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักรของสานักงานศาลยุติธรรม (2559-2562) พบว่า
คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามี
จานวนคดีทไี่ ม่ลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปริมาณคดีในศาลชั้นต้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก
ปี พ.ศ.2559 มีจานวนคดีในศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จานวน 1,753,273 คดี และในปี พ.ศ.
2562 มีจานวนคดีในศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จานวน 1,869,316 คดี จากปัญหาดังกล่าว
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงถูกนามาใช้ถึงแม้ว่าจะบางครั้งไม่สามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยก็บรรเทาปัญหาพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมไทยได้หลาย
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดบทบาทภาครัฐเพิ่มบทบาทชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะ
มาในรูปแบบของยุติธรรมชุมชน (Community Justice) ซึ่งต้องการให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
โดยตรงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมกับรัฐในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยการจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย
เป็นผู้ให้คาปรึกษารวมทั้งเชื่อมต่อกระบวนการจากชุมชนสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยใช้หลัก
ชุมชนดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ใน
แต่ละชุมชน แต่หากมีเรื่องร้ายแรงหรือเป็นข้อขัดแย้งที่เกินกว่าความสามารถของชุมชนจะแก้ไข
ปัญหาเองได้ รัฐจึงเข้าไปดูแลสานต่อตามกระบวนการต่อไป ดังนั้นแนวคิดยุติธรรมชุมชนจึงเป็น
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็น
หุ้นส่วนในการป้องกันควบคุมจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือ
ความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทาความผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการ
ฟื้น ฟูร ะบบยุติธ รรมเชิงจารีตประเพณีห รื อพัฒ นาระบบยุติธ รรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่ อ ให้
ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้
ในปี พ.ศ.2546 จึงมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเรียกชื่อย่อว่า ศยช.โดยมีแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงยุ ต ิธ รรม พ.ศ.2548-2551 เป็ น กรอบการด าเนิ นงานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” ตามแนวทาง “ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม”
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก เป็นหนึ่งในศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็น
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่องของจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 27 ศูนย์ ปัญหาที่ประชาชนมารับ
บริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนส่วนใหญ่จ ะเป็นเรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลในชุมชน อาทิเช่น การบุกรุกที่ดิน การรุกล้าที่ดินสาธารณะหรือทางสาธารณะ ข้อพิพาทกรณี
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มรดก การสอบถามปรึกษาข้อกฎหมาย เช่น เรื่องการแบ่งที่ดิน หรือเรื่องปัญหาของคนในชุมชน เช่น
ปัญหาการก่อสร้างที่อยู่อาศั ยและทาให้เกิดน้าท่วมขังบริเวณพื้นที่ต่า เป็นต้น สาหรับคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กานันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีบุคลากร
หลากหลายภาคส่วนทาให้น่าสนใจว่าในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนตาม
ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร และจะสามารถแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่ว ม
อย่างไรเพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์
ยุติธรรม
ชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามตาแหน่งผู้นา
ชุมชน

คาถามสาหรับการศึกษา
1) ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2) ผู้นาชุมชนกลุ่มใดมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบล
วัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชนของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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2) ทราบถึงผลการเปรียบเทียบในการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตาม
ตาแหน่งในชุมชน
3) ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 3 ด้าน
ตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (คาสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 403/2557 (กระทรวงยุติธรรม, 2557)
ประกอบด้วย ด้านการป้องกันควบคุมการกระทาผิดในชุมชน ด้านการปรึกษากฎหมาย ด้านการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตาม
ตาแหน่งผู้นาชุมชน
2) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นาชุมชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัดพริก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 96 คน
3) วิธีการสุ่มตัวอย่าง เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)
4) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
และน าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
5) สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่
ค่ า ความถี ่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย และค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะทาการตรวจสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least-Significant Different (LSD)
6) กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ตาแหน่งผู้นาชุมชน
1. ผู้นาท้องที่
2. ผู้นาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน

การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน
ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน
1. ด้านการป้องกันควบคุมการกระทาผิดในชุมชน
2. ด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย
3. ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

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 และมีตาแหน่ง
ในชุมชนเป็นตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.60
ผลการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅ = 2.71)
โดยด้านที่มีส่วนร่วมมากที่ส ุด คือ ด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน (𝑋̅ = 3.16)
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (𝑋̅ = 2.59) และน้อยที่สุด คือ
การมีส่วนร่วมด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย (𝑋̅ = 2.38) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละด้านจะพบว่า
ด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅ =
3.16) โดยประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การรับทราบปัญหาของชุมชนที่จะส่งผลให้เกิด การ
กระทาผิดและกระทบต่อคนในชุมชน (𝑋̅ = 3.50) รองลงมาคือ การเข้าควบคุม ดูแลเฝ้าระวังป้องกัน
ก่อนการกระทาผิดจะเกิดขึ้น (𝑋̅ = 3.16) การเฝ้าระวังป้องกันการกระทาผิดในชุมชน (𝑋̅ = 3.14)
การติดตามผลของการเฝ้าระวังป้องกันการกระทาผิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (𝑋̅ = 3.04) และน้อย
ที่สุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเฝ้าระวังควบคุมการกระทาผิดในชุมชน (𝑋̅ = 2.99)
ด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑋̅ = 2.38) โดยประเด็นที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การให้คาปรึกษาปัญหากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก (𝑋̅ =
2.47) รองลงมาคือ การกาหนดแนวทางการช่วยเหลือหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย
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(𝑋̅ = 2.46) การน าปัญหากฎหมายไปปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก (𝑋̅ = 2.36) การ
ติดตามผลการช่วยเหลือปัญหาด้านกฎหมายจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก (𝑋̅ = 2.34) และ
น้อยที่สุด คือ การประสานกับหน่วยงานอื่นในด้านการให้คาปรึกษากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลวัดพริก (𝑋̅ = 2.31)
ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑋̅ = 2.59) โดย
ประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน
(𝑋̅ = 2.89) รองลงมาคือ การร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน (𝑋̅ = 2.67) การ
ติดตามผลความสาเร็จในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (𝑋̅ = 2.52) การกาหนดแนวทางการ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก (𝑋̅ = 2.48) และน้อยที่สุด คือ การ
ประสานกับหน่วยงานอื่นในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (𝑋̅ = 2.44)
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนที่มีตาแหน่งในชุมชนที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ พบว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม ผู้นาชุมชนในตาแหน่งผู้นาท้องที่
กับตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และตาแหน่งผู้นาท้องถิ่นกับตาแหน่งคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตาแหน่งผู้นาท้องที่กับ
ตาแหน่งผู้นาท้องถิ่น ไม่แตกต่าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการป้องกันควบคุมการ
กระทาผิดในชุมชน ผู้นาชุมชนในตาแหน่งผู้นาท้องที่กับตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีห มู่บ้าน
และต าแหน่ง ผู้น าท้องถิ่นกับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตาแหน่งผู้นาท้องที่กับตาแหน่งผู้นาท้องถิ่น ไม่แตกต่าง ด้านการ
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ผู้นาชุมชนในตาแหน่งผู้นาท้องที่กับตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
และต าแหน่งผู้น าท้องถิ่น กับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความแตกต่างอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตาแหน่งผู้นาท้องที่กับตาแหน่งผู้นาท้องถิ่น ไม่แตกต่าง และด้าน
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ผู้นาชุมชนในตาแหน่งผู้นาท้องที่กั บตาแหน่งคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน และตาแหน่งผู้นาท้องถิ่นกับตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตาแหน่งผู้นาท้องที่กับตาแหน่งผู้นาท้องถิ่น ไม่
แตกต่าง
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น เพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่า กัน มีอายุมากกว่า 60 ปี มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/
เดือน มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป สาหรับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุ มชนใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันควบคุมการ
กระทาผิดในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
และการมีส่วนร่วมด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย ตามลาดับ เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในแต่ล ะ
ขั้นตอน ปรากฏผลดังนี้
1) การมีส่วนร่วมด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การรับทราบปัญหาของชุมชนที่จะส่งผลให้เกิดการกระทาผิดและ
กระทบต่อคนในชุมชน และน้อยที่สุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเฝ้าระวังควบคุม
การกระทาผิดในชุมชน
2) การมีส่วนร่วมด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย อยู่ในระดับน้อย ประเด็นที่มีส่วนร่วมมาก
ที่สุด คือ การให้คาปรึกษาปัญหากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก และน้อยที่สุด คือ
การประสานกับหน่วยงานอื่นในด้านการให้คาปรึกษากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก
3) การมีส่วนร่วมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับน้อย ประเด็นที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน และน้อย
ที่สุด คือ การประสานกับหน่วยงานอื่นในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน พบว่าผู้นาชุมชน
ที่มีตาแหน่งในชุมชน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ .05 โดยผู้น าชุมชนต าแหน่งคณะกรรมการพั ฒ นาสตรีห มู่บ้ าน มีส ่ว นร่ว มใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยภาพรวม แตกต่าง กับผู้นาชุมชนตาแหน่งผู้นาท้องที่และตาแหน่งผู้นา
ท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการป้องกันควบคุมการกระทาผิดใน
ชุมชน ผู้นาชุมชนในตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมการ
กระทาผิดในชุมชน แตกต่าง กับผู้นาชุมชนตาแหน่งผู้นาท้องที่และผู้นาท้องถิ่น
2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการปรึ กษาปัญหากฎหมาย ผู้นาชุมชน
ในตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการปรึกษาปัญหากฎหมาย แตกต่างกับ
ผู้นาชุมชนตาแหน่งผู้นาท้องที่และผู้นาท้องถิ่น
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3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นาชุมชนในตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทใน
ชุมชน แตกต่าง กับผู้นาชุมชนตาแหน่งผู้นาท้องที่และผู้นาท้องถิ่น
ดังนั้นผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก 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 ร่วมดาเนินการ ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ระดับที่ 6 ร่วมรับผล ดังนั้นผลการวิจัยพบว่าผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ดังนั้นเงื่อนไขการมีส่วนร่วมที่จะทาให้กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนมีความสมบูรณ์นั้นผู้นาชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกระดับ แต่จากข้อมูลพบว่า ผู้นา
ชุมชนในตาบลวัดพริกมีอายุมากว่า 60 ปี และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
อาจทาให้ผู้นาชุมชนมองว่าตนเองมีอายุมากกว่าและการที่อยู่ในชุมชนมานานทาให้มีประสบการณ์
และเข้าใจปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งในชุมชนมักจะมองว่าปัญหา
นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้าซากและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบใด จึงทาให้การเข้าสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุนชนน้อยลงหรือเมื่อเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมแล้วไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการทุกระดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัคคกร ไชยพงษ์ และคณะ (2561) พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมเป็น
อันดับแรก เนื่องจากหากขาดการมีส่วนร่วมแล้วการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็อาจไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เท่าที่ควร
ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านแล้วจะพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละ
ด้านพบว่าการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ในด้านการป้องกันควบคุมการกระทาผิดในชุมชน พบว่ามีระดับ
การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าประเด็นการรับทราบปัญหาของ
ชุมชนที่จะส่งผลให้เกิดการกระทาผิดและกระทบต่อคนในชุมชน ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ เมตต์ เมตการุณ์จิต (2553) ที่มองการมีส่วนร่วมในการค้นหา
สาเหตุและความต้องการเป็นอันดับแรก และสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ที่มองการมีส่วนร่วมร่วมรับรู้
เป็นลาดับแรกเช่นกัน และสอดคล้องกั บงานวิจัยของธนิดา หิรัญคา (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตาบลบ้านฆ้อง อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี พบว่าสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชานในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยการ
รับรู้และตระหนักถึงปัญหา ดังนั้นผลการวิจัยในด้านการป้องกันควบคุมการกระทาผิดในชุมชน ผู้นา
ชุมชนจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่จะส่งผลให้เกิดการกระทาผิด
และผลกระทบต่อคนในชุมชนมากกว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย พบว่ามีระดั บการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน
อยู่ในระดับน้อยในทุกประเด็น อาจเนื่องมาจากเรื่องข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และ
การศึกษาอย่างละเอียดและถูกต้อง การอาศัยประสบการณ์อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนี้ได้
และหากมีการแนะโดยขาดความรู้อย่างถ่องแท้แล้ วจะทาให้เกิดผลความเสียหายกับประชาชนได้ แต่
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการมีส่วนร่วมทาให้พบว่าแม้ว่าผู้นาชุมชนจะมีส่วนร่วม
ในการปรึกษาปัญหากฎหมายในระดับน้อย แต่การนาปัญหากฎหมายมาปรึกษาที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
หรือการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการช่ วยเหลือก็ยังพบว่ามีระดับน้อยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาภากร ชุมสาย (2562) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในด้านความรู้ทางกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อความเชื่อมั่นใน
การดาเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริกมีความรู้ด้านกฎหมายไม่เพียงพอทา
ให้ขาดความเชื่อมั่นที่จะแก้ไขปัญหาได้ ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน พบว่ามีระดับการมี
ส่วนร่วมในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งหรื อข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน และการมีส่วนร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน มีระดับ
การมี ส ่ ว นร่ ว มระดั บ ปานกลางส่ ว นประเด็ น อื ่ น มี ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มระดั บน้ อ ย ซึ ่ ง คล้ า ยกั บ
กระบวนการในด้านการป้องกันควบคุมการกระทาผิดในชุมชนที่กล่าวมาแล้ว แต่หากมองเปรี ยบเทียบ
กันจะพบว่าด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน การมีส่วนร่วมจะต่ากว่าด้านการป้องกันควบคุม
การกระทาผิดในชุมชน ซึ่งอาจมาจากการป้องกันควบคุมการกระทาผิดในชุมชนเป็นการแก้ไขก่อน
การเกิดปัญหาในชุมชน ดังนั้นจึงมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าการไกล่เกลี่ยระงับข้ อพิพาทในชุมชน
ซึ่งเป็นการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนแล้ว
ผู้น าชุมชนที่มีต าแหน่งในชุมชนแตกต่างกัน มีส ่ว นร่ว มในกระบวนการยุติธ รรมชุม ชน
กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณารายตาแหน่ง และราย
ด้านแล้วพบว่า ผู้นาชุนชนตาแหน่งผู้นาท้องที่และตาแหน่งผู้นาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
มากกว่า ตาแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ส่วนตาแหน่งผู้นาท้องที่กับผู้นาท้องถิ่นนั้นไม่มี
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ความแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้นาท้องที่ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กาหนดหน้าที่ในการดูแลความเป็นธรรม รักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเป็นอันดับแรก ๆ จึงทาให้การรับทราบปัญหาของชุมชนมีระดับการ
มีส่วนร่วมมากกว่ากระบวนการอื่น ส่วนผู้นาท้องถิ่นแม้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 และแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม จะไม่ ไ ด้ ก าหนดบทบาทหน้ า ที ่ ไ ว้ ช ั ด เจน แต่ ต าม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้กาหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
หมู่บ้านโดยตาแหน่งจึงทาให้บทบาทของผู้นาท้องถิ่นมีความสาคัญในหมู่บ้านเช่นเดียวกับผู้นาท้องที่
สาหรับในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับตาแหน่งอื่นนั้นการมีส่วนร่วม
อาจจะน้อย เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 กาหนดบทบาทหน้าที่ของสตรีในหมู่บ้านให้ด าเนินงาน
เกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาชน เท่านั้น ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 จะกาหนดให้มีกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้
ระบุตาแหน่งชัดเจนอย่างเช่นผู้นาท้องถิ่น จึงทาให้คณะกรรมการสตรีมองว่าเรื่องปัญหาในชุมชนควร
เป็นเรื่องของผู้นาท้องที่ หรือผู้นาท้องถิ่นมากกว่า
จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามตาแหน่งในชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรส่งเสริมให้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับผู้นาชุมชน และคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริกให้มากกว่านี้ เพราะหากผู้นาชุมชนมีองค์ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แล้วการที่ประชาชนจะเข้าไปปรึกษาปัญหาก็จะเกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และไม่มองว่าเรื่องกฎหมาย
เป็นเรื่องของทนายความหรือศาลยุติธรรมเพียงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
2) เมื่อพิจารณาประเด็นในแต่ละด้านจะพบว่า ประเด็นการประสานกับหน่วยงานอื่นในด้าน
การเฝ้าระวังควบคุมการกระทาผิดในชุมชน การให้คาปรึกษาด้ านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอาจมองได้ว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ในระดับชุมชนเป็นอย่างดี ไม่ต้องไปถึงประเด็นที่ต้องประสานให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้า
มาช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน เพียงแต่ต้องเพิ่มเติมศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เพิ่มการประชาชนสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มากกว่านี้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึกษากลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในการเข้าถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริกว่ารับรู้
รับทราบภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลวัดพริกมากน้อยเพียงใด
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2) น าการมีส่วนร่วมด้านอื่นมาศึกษา ได้แก่ ด้านให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับความ
เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม และด้านการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบาบัด
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทาผิดอีก
เป็นต้น
3) นาเทคนิคอื่นมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยซึ่งเป็นลักษณะการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น
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วิเชียร หมอยา*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปัญหาและ
อุปสรรค ในการดาเนินงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร
จังหวัดพิษณุโ ลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง
ชลประทาน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 จานวน 133 คน ใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Selection) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
สังกัดหน่วยงานเอกชน โดยท างานฝ่ายปฏิบัติการ มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และมี
ประสบการณ์การทางานด้านสายสื่อสารน้อยกว่า 10 ปี
การประเมินผลโครงการรูปแบบ CIPP MODEL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ด้านการ
ประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) และด้านการประเมินปัจจัยนาเข้า หรือ
ทรัพยากรของโครงการ (Input Evaluation) มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการด้านขาด
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
คาสาคัญ: จัดระเบียบสายสือ่ สาร
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้นเพื่อรองรับ
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การเชื่อมต่อ
โครงข่ายให้ไปถึงผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและใช้งานได้ จึงเป็นหลักสาคัญในการให้บริการของผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ทาให้มีเส้นเคเบิลที่เป็นเคเบิลเส้นใยแก้วนาแสง (Optical Fiber Cable) เคเบิล
ทองแดง (Copper Cable) สายกระจาย (Drop Wire) มี จ านวนเพิ ่ ม ขึ ้ น ตามไปด้ ว ย เมื ่ อ รวมกั บ
ของเดิมที่สะสมมาเนิ่นนาน ท าให้เกิดภาพสายที่รกไม่เป็นระเบียบ มีจ านวนมาก จนบางครั้งเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือบางครั้งเกิดกรณีไฟไหม้สายสื่อสาร
สานักงาน กสทช.ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิกฤต ที่การไฟฟ้าฯ เพื่อให้จ านวนสายมี
ปริมาณลดลง และการพาดสายมีความเป็นระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายในเส้นทางวิกฤตจานวน 24 เส้นทาง
ใน 4 ภูมิภาค และได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร หน่วยงานของรัฐ ร่วม
ดาเนินการโครงการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ใน
เส้นทางถนนธุรกิจ ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ทาให้มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท
ในหลายพื้นที่จึงมีสายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ส านักงาน กสทช. จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสาย
สื่อสารลงใต้ดนิ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจาปี 2560 และ
ดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และรายงานผลให้สานักงาน กสทช. ทราบ ซึ่งการจัดระเบียบสารสื่อสารและการนาสายสื่อสารลงใต้
ดิน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และ
ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม 3) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มต้นดาเนินการในปี พ.ศ. 2560
บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร–ถนนริมคลองชลประทาน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จึงท าให้ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช เขต 33 ต้องการศึกษา
ประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัย
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นเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และน าผลที่ได้จาก
การศึกษาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร
จังหวัดพิษณุโ ลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง
ชลประทาน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการดาเนินงานโครงการจัดระเบี ยบสายสื่อสาร ศึกษา
กรณีโ ครงการจัดระเบีย บสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโ ลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลั ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทบทวนวรรณกรรม
แบบจาลอง (Model) ที่ใช้ในการประเมิน
แบบจาลอง Model การประเมินของ Stufflebeam หรือ CIPP MODEL
แนวคิดของ Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, หน้า. 39) มี
ลักษณะที่แบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่ าง
เด็ดขาด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบบจัดหาและนาเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่าย
บริหารมีหน้าที่ระบุจัดหาและน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ซึ่งแสดงโมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam (1971) ได้ดังแผนภาพ ดังนี้
การดาเนินกิจกรรม
ของโครงการ

การตัดสินใจสั่งการ

ภาพที่ 2 ภาพแสดงแบบจาลองการประเมินพื้นฐานของ Stufflebeam
แหล่งที่มา: Stufflebeam, 1971, p 15.

การประเมิน
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Stufflebeam (1971) ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) การประเมิน บริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการ
ประเมินก่อนที่จะลงมือดาเนินการโครงการใดๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้ง
เพื่อพิจารณาความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณา
ความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ
2) การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสมความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการดาเนินงาน
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่ อ 1)
หาข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการเพื่อทาการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ 2) หาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ และ 3) บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
4) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบเลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
การประเมินตามที่ Stufflebeam (1971) ได้เสนอมานั้นเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ดาเนินโครงการแต่ละประเภท จะเห็นได้ชัดว่าการประเมินแต่ละประเภทดังกล่าว จะต้องเอื้ออานวย
ต่อการนาไปตัดสินใจ ดังแผนภาพ ดังนี้
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ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions)

การประเมินตัวป้อนเข้า
(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้าง
(Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Recycling Decisions)

การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนาโครงสร้างไป
ปฏิบัติ (Implementing

Decisions)
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทการตัดสินใจตามแบบจาลองของ
Stufflebeam
แหล่งที่มา: Stufflebeam, 1971, p. 17.

วิธีการวิจัย
ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารที่เข้าร่วมโครงการจัด
ระเบียบสายสื่อสารแต่ละหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
จานวน 200 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระกับ
ความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % แบ่งตามระดับชั้นด้วยตาแหน่งงาน ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 133 คน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 133 คน เพื่อตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย
Google Form และรับผลแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม
จากนั้นนาข้อมูลไปผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และนาเสนอผลการศึกษาโดยใช้การแจกแจงความถี่
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(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อพยากรณ์
ตัวแปร รวมทั้งหาลาดับการส่งผลของตัวแปรอิสระในแต่ละด้านของโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
115
18
133

ร้อยละ
86.10
13.90
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 86.10 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ
13.90
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 35 ปี
35 - 40 ปี
41 – 45 ปี
มากกว่า 45 ปี
รวม

จานวน (คน)
40
47
32
14
133

ร้อยละ
30.07
35.33
24.07
10.53
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 35-40 ปี ร้อยละ 35.33 รองลงมา
คือ อายุต่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 30.07
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
11
86
36
0
133

ร้อยละ
8.27
64.66
27.07
0.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ
64.66 รองลงมาคือปริญญาโท ร้อยละ 27.07
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสังกัดหน่วยงาน
สังกัดหน่วยงาน
ภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม

จานวน (คน)
13
50
70
133

ร้อยละ
9.78
37.59
52.63
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 52.63
รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.59
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงานปัจจุบัน
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายหัวหน้างาน
ฝ่ายบริหาร
รวม

จานวน (คน)
93
32
7
133

ร้อยละ
70.30
24.30
5.40
100.00
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จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทางานฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 70.30
รองลงมาคือ หัวหน้างาน ร้อยละ 24.30
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
7
50
29
47
133

ร้อยละ
5.26
37.60
21.80
35.34
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
ร้อยละ 37.60 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 35.34
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ การทางานด้าน
สายสื่อสาร
ประสบการณ์การทางานด้านสายสื่อสาร
น้อยกว่า 10 ปี
10 –15 ปี
16 –20 ปี
21 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
61
18
29
25
133

ร้อยละ
45.86
13.54
21.80
18.80
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานด้านสายสื่อสาร
น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 45.86 รองลงมาคือ 16-20 ปี ร้อยละ 21.8
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2) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
ตารางที่ 8 แสดงการประเมินผลโครงการ ภาพรวม

1.
2.
3.
4.

ปัจจัย

X

S.D.

ด้านบริบทของโครงการ
ด้านผลผลิตของโครงการ
ด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ
ผลรวม

4.41
4.26
4.18
4.11
4.24

0.79
0.92
0.91
0.89
0.87

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.24) พบว่า ปัจจัยด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับมาก ( X= 4.41)
รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ (X= 4.26) ด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ(X= 4.18)
ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ (X= 4.11)
ตารางที่ 9 ด้านบริบทของโครงการ
ปัจจัย
ด้านบริบทของโครงการ
1. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
2. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
3. โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน
4. วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน
5. โครงการสามารถนาไปปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.54
4.49

0.73
0.77

มากที่สุด
มาก

4.27

0.90

มาก

4.45

0.73

มาก

4.32

0.82

มาก

4.41

0.79

มาก
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จากตาราง 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบริบทของโครงการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.41)
เมื่อพิจารณารายย่อยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านโครงการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.54) รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของจังหวัด (X = 4.49) และวัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน (X = 4.45)
ตารางที่ 10 ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ
ปัจจัย

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการบริหาร
4.08
0.95
โครงการอย่างเหมาะสม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพร้อมในการ
4.06
0.95
ดาเนินโครงการ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีทักษะในการบริหารโครงการ
4.16
0.93
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจานวนเพียงพอต่อการดาเนิน
3.92
0.98
โครงการ
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการดาเนินโครงการ 3.94
0.95
รวม
4.03
0.95
ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างดาเนินโครงการ
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานมีความเพียงพอต่อการดาเนิน
4.02
0.90
โครงการ
7. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
4.05
0.95
รายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินโครงการ
รวม
4.04
0.92
ความเหมาะสมของเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
8. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ เช่น
3.94
0.88
รถสนับสนุน เครื่องมือช่าง มีความเหมาะสม
9. การดาเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
4.13
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปัจจัย

X

S.D.

10. การใช้สื่อในการประสานงานมีความเหมาะสมและมี
4.02
0.93
ประสิทธิภาพ
11. สภาพหน้างานมีความเหมาะสมสาหรับการดาเนิน
4.35
0.75
โครงการ
รวม
4.11
0.85
ความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาในการดาเนินโครงการ
12. ความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาที่ได้รับกับ
4.29 0.76
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกัน
13. ข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ตรงตามความ
4.35 0.82
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ
14. ข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ช่วยเพิ่ม
4.33 0.85
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
15. ระยะเวลาทีใช้ในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
4.05 0.95
รวม
4.26 0.84
รวมด้าน
4.11 0.89

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ
โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X= 4.11) เมื ่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย รายด้ า นพบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาในการดาเนินโครงการอยู่ใน
ระดับมาก (X= 4.26) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ สาหรับใช้
ในการดาเนินโครงการ (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) ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างดาเนินโครงการ
พบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย
ย่อยพบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในรายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
ประสานงานมีความเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ (X = 4.02)
3) ความเหมาะสมของเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย
ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพหน้างานมีความเหมาะสมสาหรับการดาเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมาก (X = 4.35) รองลงมาคือ การดาเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
(X = 4.13)
4) ความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาในการดาเนินโครงการ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในระดับมาก (X = 4.26) ) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย
ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ตรงตาม
ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (X = 4.35) รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหา
สาระ สภาพปัญหา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (X = 4.33)
ตารางที่ 11 ด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
ปัจจัย
ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ
1. การได้รับข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์โครงการ
2. การกาหนดแผนการดาเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
3. การดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. ความเอาใจใส่ดูแล การให้คาปรึกษา และคาแนะนาของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
5. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
6. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.16

0.84

มาก

4.05

0.91

มาก

3.94

0.98

มาก

4.02

0.96

มาก

4.02
4.24
4.07

0.98
0.93
0.93

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ปัจจัย
ความเหมาะสมการจัดประชุมวางแผน
7. การนาเสนอตัวอย่างสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
8. การกาหนดมาตรฐานในการจัดระเบียบสายสื่อสาร
9. การนาเสนอตัวอย่างและวิธีการการจัดระเบียบสายสื่อสารที่
ถูกต้อง และเหมาะสม
10. การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
เป็นเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
รวม
ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล
11. มีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการดาเนินงาน
12. มีการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ
รวม
รวมรายด้าน

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.35

0.73

มาก

4.14

0.95

มาก

4.21

0.92

มาก

4.43

0.77

มาก

4.28

0.84

มาก

4.24
4.10
4.17
4.18

0.98
0.96
0.97
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดาเนินงานของ
โครงการโดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X= 4.18) เมื ่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย รายด้ า นพบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านความเหมาะสมการจัดประชุมวางแผน อยู่ในระดับมาก (X= 4.28)
รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล (X= 4.17) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายย่อย
ดังนี้
5) ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดับมาก (X = 4.07) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย
ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความโปร่งใสในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
(X = 4.24) รองลงมาคือ การได้รับข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์โครงการ (X = 4.16)
6) ความเหมาะสมการจัดประชุมวางแผน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ มาก (X = 4.28) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย
ย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน อยู่ในระดับมาก (X = 4.43) รองลงมาคือ
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การนาเสนอตัวอย่างสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (X = 4.35)
7) ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน ระดับมาก (X = 4.17) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย
ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อมีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.24) รองลงมาคือ มีการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ
(X = 4.10)
ตารางที่ 12 ด้านผลผลิตของโครงการ
ปัจจัย
1. โครงการนี้ตรงกับความต้องการ
2. สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบ และถูกต้อง
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. โครงการจัดระเบียบสื่อสารทาให้สภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมสวยงามมากขึ้น
4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
ทั้งในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และทรัพย์สิน
5. สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการ
ไปพัฒนาและต่อยอดในการดาเนินโครงการจัดระเบียบ
สายสื่อสารในอนาคตให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น
6. การดาเนินโครงการทาให้รองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

X

S.D.

4.30

0.98

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.92

0.97

มาก

4.30

0.93

มาก

4.30

0.97

มาก

4.49

0.69

มาก

4.27

0.99

มาก

4.26

0.92

มาก

จากตาราง 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตของโครงการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.26) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อผู้ปฏิบัติงานสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาและต่อยอดใน
การดาเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารในอนาคตให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก (X= 4.49)
รองลงมาคือ โครงการจัดระเบีย บสื่อสารตรงกับความต้องการ, ทาให้สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
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สวยงามมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ทั้งในด้านความปลอดภัยในการใช้
ชีวิต และทรัพย์สิน (X= 4.30)
3) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
1. ขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ
2. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ขาดความร่วมมือของประชาชน
4. ขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
5. มีงานอื่นที่สาคัญมาสอดแทรกระหว่างดาเนินโครงการ
6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
7. ความต่อเนื่องของกิจกรรมโครงการ
8. การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
9. ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
รวม

จานวน (คน)
11
11
4
47
22
14
11
4
9
133

ร้อยละ
8.28
8.28
3.00
35.33
16.54
10.52
8.28
3.00
6.77
100.00

จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการด้านขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 35.33 รองลงมาคือ มีงานอื่น
ที่ส าคัญมาสอดแทรกระหว่างด าเนินโครงการ ร้อยละ 16.54 และทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ ร้อยละ 10.52

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ พบว่าการ
ประเมินผลโครงการรูปแบบ CIPP MODEL มี 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนาเข้า
ของโครงการ ด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยการ
ประเมินโครงการด้านที่สูงสุด คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation)
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อยู ่ ใ นระดั บ ค่ า เฉลี ่ ย รวม 4.41 รองลงมาคื อ ด้ า นการประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการ (Product
Evaluation) อยู่ในระดับ ค่ าเฉลี่ย รวม 4.26 ด้านการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process
Evaluation) อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.18 ด้านการประเมินปัจจัยนาเข้า หรือทรัพยากร ของโครงการ
(Input Evaluation) อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.11 ตามลาดับ 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 ซึ่งสานักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละ
จังหวัดจะต้องประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร แต่
ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน นอกจากนี้ จังหวัด
พิษณุโลกก็อยู่ในแผนจัดระเบียบสายสื่อสารเช่นเดียวกัน โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ที่มี
ความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระดับสูง จึงท าให้ความต้องการในการใช้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อน ามาประกอบการท าธุรกิจมีเป็นจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จากผลของความ
ต้องการนี้เป็นผลให้ส ายสื่อสารซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการเชื่อมต่อทางด้านระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม มีปริมาณที่มากตามความต้องการที่มากขึ้นของผู้ใช้งาน ประกอบกับสายสื่อสารที่เคย
ใช้งานในระบบเดิม ได้ยุติการใช้งานเนื่องจากเป็นระบบเก่าที่ล้าสมัยไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันได้ แต่สายที่ถูกยกเลิกการใช้งานดังกล่าวยังคงติดตั้งอยู่บนเสา
ไฟฟ้าไม่ถูกรื้อถอนออก จึงเป็นเหตุให้เกิดความแออัดของสายสื่อสารทั้งของเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว และ
ของใหม่ที่ติดตั้งใช้งานในปัจจุบันมีเป็นปริมาณมากบนเสาไฟฟ้าทาให้บดบังทัศนียภาพความงดงาม
ของเมืองพิษณุโลก ในบางครั้งก็เกิดปัญหาไฟไหม้สายสื่อสาร และบางจุดก็ร่วงหล่นเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในบางครั้งก็ท าให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตกับประชาชนที่ ขับขี่
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 ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีของ Stufflebeam (1971) ที่กล่าวว่าการประเมินบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือดาเนินการโครงการใดๆ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องจั ดท า
โครงการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญญฤทธิ์ ราชเนตร (2562) ที่กล่าวว่า การศึกษาด้าน
บริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) การดาเนินโครงการมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการต่อไป และ
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล และสมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์ (2553, หน้า. 169) อธิบายว่าการประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมิน ความต้องการ
จ าเป็น เพื่อก าหนดโครงการ เป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ อันนาไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2) ด้านการประเมินปัจจัยนาเข้า หรือทรัพยากรของโครงการ (Input Evaluation)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรของโครงการฯ พบว่า
สภาพหน้างานมีความเหมาะสมสาหรับการดาเนินโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้รับทั้ง
เนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจากแผนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการในปี 2560
พบว่า บริเวณเส้นทางที่มีสายสื่อสารรกจนเข้าขั้นวิกฤต ได้แก่ เส้นทางบริเวณประตูทางออกหลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสภาพหน้างานควรเร่งด าเนินการเพื่อ
แก้ป ัญหาของสายสื่อสารที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีว ิตและทรัพย์ส ินของประชาชน ทั้งนี้ การ
ด าเนินงานด้านจัดระเบียบสายสื่อสาร จะมีการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ส านักงาน กสทช. จะท าการส ารวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมส ารวจสายสื่อสารของตนเอง การไฟฟ้านครหลวงติดตั้งคอนใหม่ จัด
ระเบียบสายสื่อสาร โดยการปรับยุบรวมสายสื่อสาร ติดเครื่องหมาย (Marking) บน สายสื่อสาร รื้อ
ถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และน าสายสื่อสารที่ ยังใช้งานไปติดตั้งบนคอนใหม่ โดยมีการจัด
ประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดมาตรฐานการทางานร่วมกัน รวมถึงนาเสนอตัวอย่างสภาพหน้างานที่
มีปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในลักษณะใดควรแก้ไขอย่างไร กาหนดกรอบการทางานตลอดจน
กาหนดวันเวลาร่วมกัน และมีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน เพื่อให้ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลของการประชุมจะถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจัดระเบียบ
สายสื่อสาร อันจะส่งผลให้การดาเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยนาเข้าถือว่าเป็นการประเมินก่อนดาเนินโครงการซึ่งสอดคล้องกับพิษณุ ฟองศรี
(2549) ที่กล่าวว่าการประเมินก่อนดาเนินโครงการเป็นการหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจว่าจะ
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ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบโครงการนาร่อง หรือเป็นการดาเนินโครงการเต็มรูปแบบ หรืออาจ
ระงับโครงการ ลักษณะสาคัญของการประเมินก่อนดาเนินโครงการ จึงเป็นกิจกรรมการประเมินเพื่อ
ศึกษาความเหมาะสม ที่จะดาเนินโครงการ มุ่งตรวจสอบความจาเป็น รวมถึงความเป็นไปได้ ความ
พร้อมหรือปัจจัยนาเข้า โดยนาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจวางแผนว่าเห็นควรจะดาเนินโครงการ
หรือไม่อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
3) ด้านการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประเมินกระบวนการของโครงการฯ พบว่า มีการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการดาเนินงาน และความโปร่งใสในการ
ดาเนินโครงการ ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาสายสื่อสารที่รกไม่เป็นระเบียบ มีจานวน
มาก จนบางครั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือบางครั้งเกิดกรณีไฟไหม้สาย
สื่อสาร จึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตกลงในข้อปฏิบัติร่วมกันเพื่อจัด
ระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิกฤต และในจุดที่การไฟฟ้าฯ ไม่อนุญาตให้พาดสาย
ต่อไปได้เนื่องจากมีปริมาณมากเกินไป เพื่อให้จานวนสายมีปริมาณลดลง และการพาดสายมีความเป็น
ระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการดาเนินโครงการจัดระเบียบ
สายสื่อสาร จะมีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการดาเนินงานทุกเดือนเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
รูปแบบการดาเนินงานให้แล้วเสร็จไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการนาโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ซึ่งเป็น
การประเมินขณะดาเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค สอดคล้องกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) ที่ให้
แนวคิดว่าการประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการดาเนินงานเพื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ จึงเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร มีความคิดเห็นว่าการด าเนินโครงการจัดระเบียบสาย
สื่อสารมีโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transpareency Asswssment: ITA) โดยส านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ส านักงาน กสทช. ได้ระดับ AA ด้วยคะแนน 97.75 เป็ น
อันดับที่ 1 ของกลุ่มหน่ว ยงานภาครัฐ อื่นๆ สองปีซ้อน และอันดับที่ 6 ของประเทศจาก 8,303
หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมประเมิน
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4) ด้านการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประเมินผลผลิตของโครงการฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร มีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากโครงการไปพัฒนาและต่อยอดในการด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารในอนาคตให้ไ ด้
คุณภาพที่สูงขึ้น รองลงมาคือ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารตรงกับความต้องการ ทาให้สภาพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงามมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งในด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และทรัพย์สินเนื่องจาก คณะทางานจัดระเบียบสายสื่อสารจะทาหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ตามที่กาหนดในแผนฯ และประเมินผล หลังจากดาเนินการจัดระเบียบสาย
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสาร จัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงาน และฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ จัดทางานรายงานเสนอต่อสานักงาน กสทช. เพื่อทราบ
และเผยแพร่ต่อประชาชน จึงทาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกิดความรู้ ทักษะ และสร้างประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายๆโครงการที่
จะตามมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีของ Stufflebeam (1971) ที่
กล่าวว่าการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผล
ที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้แต่ต้น ทาให้
ทราบแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคการด าเนิ น งาน ซึ ่ ง การประเมิ น ผลผลิ ต (Product
Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ
เป็นการประเมินผลหลังจากการดาเนินงานโครงการสิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของโครงการ และสอดคล้องกับศุภชัย พรหมจักร์ (2561) ที่กล่าวว่า การประเมินโครงการด้าน
ผลผลิต ควรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการไปสู่การปฏิบัติจริง และสนับสุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 มี ความ
คิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการเกิดจากการขาดความร่วมมือของ หน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการ อาจเป็นเพราะมีงานอื่นที่สาคัญมาสอดแทรกระหว่างดาเนินโครงการ เช่น งานซ่อม
บารุงสายสื่อสารที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ต้องดาเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อการใช้งานของผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็น
เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบารุงจึงทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามแผนที่วางไว้
ได้
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรส่งเสริมให้มีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี ในทุกพื้นที่ และทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ในจุดที่พบว่าสายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
2) ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายสายสื่อสารให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
3) เจ้าของสายสื่อสาร ทุกหน่วยงานควรเพิ่มงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ
บุคลากร มาทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนโครงการได้
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรกในช่วงระหว่างดาเนินโครงการจัดระเบียบสายอยู่
4) ควรเพิ่มบทลงโทษเพื่อใช้กากับหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร อันจะเป็นข้อบังคับและเป็น
เครื่องมือหนึ่งของหน่วยงานรัฐ ส าหรับส่งเสริมการจัดระเบียบสายสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
การศึกษาเพิ่มเติมหรือต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป ดังนี้
1) ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร กรณีที่มีจัดระเบียบสาย
สื่อสารในปีต่อๆไปทั้งในสถานที่อื่นๆของจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่มีการดาเนินโครงการ
ตามรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจนนาไปสู่วิธีการ
แก้ไข เพื่อให้การด าเนิน โครงการจัดระเบีย บสายสื่ อสารในคราวต่ อๆไปเกิดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น
2) ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบ
สายสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดาเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็นต่อ
การดาเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับกระทบโดยตรงจากปัญหา
สายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิรัลพัชร์ หลวงศรีใจ*

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการวิจัย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลที่ส ่งผลต่อระดับ ความส าเร็จ ในการสื่อสารภายในองค์ก ารของฝ่ ายปฏิบัติ การภาคเหนื อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จใน
การสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ ้ น โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ คื อ
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 227 คน ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที
ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า
ระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงาน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การ
แตกต่างกัน และปัจจัยทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้
องค์การประสบความสาเร็จนั้น พบว่า ด้านผู้รับสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จของการ
สื่อสารสูงที่สุด รองลงมาคือด้านผู้ส่งสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามลาดับ
และเมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยด้านผู้รับสาร ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ปัจจัย
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้านผู้ส่งสาร มีอานาจพยากรณ์ ต่อความสาเร็จของการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 60.10
และมีความคาดเคลื่อนของการทานายเท่ากับ 0.27
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการสื่อสาร ระดับความสาเร็จของการสื่อสารที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
การสื่อสารมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์ใช้การสื่อสาร
เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการดารงชีวิตประจาวันที่
จะต้องสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงในการท างานที่ทุก สาขาอาชีพ
จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร
การสื่อสารเป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริหารงานและเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคล ทุกระดับในองค์การ การสื่อสารเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่ทาให้บุคลากรทุกคน
รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน มองเป้าหมายร่วมกัน สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่
เสมอ และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ทาให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว หากองค์การมีการสื่อสารภายในองค์การที่ดี พนักงานในองค์การจะสามารถ
เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจนจะส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์การได้ โดยจะ
ก่อให้เกิดความภักดี รับผิดชอบและมุ่งรักษาผลประโยชน์ขององค์การ
ถึงแม้ว่าการสื่อสารจะมีส่วนช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จได้ก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็
สามารถทาให้เกิดความขัดแย้งในองค์การได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วย หากภายในองค์การมีปัญหาด้าน
การสื่อสาร เช่น ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลในทางลบต่อการดาเนินงานภายใน ทาให้
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดปัญหาในการสื่อสาร (แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ์, 2559, น. 4) ถือ
เป็นหนึ่งในอุปสรรคในการทางานเป็นอย่างมาก
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ทาหน้าที่ควบคุมระบบส่ง บารุงรักษาสายส่ง อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
อุ ป กรณ์ ร ะบบสื ่ อ สาร และงานสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งภารกิจดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบในเขตภาคเหนือทั้งหมด 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ลาปาง พะเยา น่าน
เชียงใหม่ ล าพูน แพร่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ด้วยภารกิจขององค์การที่ครอบคลุมพื้นที่อย่าง
กว้างขวางและบุคลากรที่ปฏิบัติงานกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทาให้การสื่อสารในองค์การเริ่มจะมี
ความซับซ้อนมากขึ้น มีหลายขั้นตอน และมีลาดับชั้นมากขึ้น ทาให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง
การสื่อสารจากผู้บริหารไปยังบุคลากรในองค์การจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง มักเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสื่อสารในแต่ละครั้ง ส่งผลต่อการปฏิบัติของ
บุคลากร รวมไปถึงเกิดความล่าช้าในการดาเนินงานด้วย
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ
ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาเรื ่ อ ง ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความส าเร็ จ ในการสื ่ อ สารภายในองค์ ก ารของ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
ประเด็นดังกล่าว ดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงอย่างมีเป้าหมายเป็นการเชื่อมโยงระหว่างระบบที่ปฏิบัติการ
อยู่เข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็นเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็นต้น หรืออาจเป็น
การเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของบุคคล/องค์กรต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมใด ๆ ของภาคีสมาชิก
ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นรูปแบบการทางานในลักษณะสร้างความร่วมมือ ประสานงานกันในแนวราบ
ระหว่างผู้ที่เกี่ย วข้ อ งด้ว ยสรรพก าลัง อันรวมถึง คนสติปัญญา ความสามารถและทรั พยากรใน
การทางานเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่จุดอ่อนของระบบราชการ และเป็นแนวทางที่ตรงกันกับแนวคิดของ
การพัฒนาที่ยึดพื้นที่ประสานภารกิจและร่วมทรัพยากร (Area, Function and Participation) เป็น
กลยุทธ์ในการพัฒนา (ธนา ประมุขกูล, 2547, น. 37)
เครือข่ายทางสังคม หมายถึง สัมพันธภาพทางสังคมและความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าถึงหรือการระดมการสนับสนุนทางสังคมเพื่อสุขภาพ (WHO, 1984, อ้างถึงใน
เกษม นครเขตต์, 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 และอื่น ๆ ได้อีก (อเสข ขันธวิชัย, 2562)
การใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม และ
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรร่วมมือกันทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจนามาใช้ศึกษา
การแลกเปลี่ย นสารสนเทศระหว่ างบุคคล เช่น ใครท างานกับใคร ใครได้รับสารสนเทศจากใคร
(รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และน้าทิพย์ วิภาวัน, 2555) อีกทั้งยังสามารถตอบปัญหาสาคัญ ๆ เช่น ข้อมูล
ในองค์กรถูกส่งจากใคร ไปหาใคร มีการกระจุกตัวอยู่ที่ไหน ทาไมข้อมูลไปไม่ถึงผู้ต้องการรับ เป็นต้น
สรุป ได้ว่า การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ระหว่างบุคคล กลุ่ม ที่ใช้การสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน เพื่อหาจุดที่เป็นศูนย์กลางของ
เครือข่ายสังคมและจุดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเครือข่ายสังคม และสามารถนามาอธิบายพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ส่งสาร
ไปสู่ผู้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหายในสิ่งที่
ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจรนาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์กร (ทรงธรรม ธีรกุล, 2548, น. 52)
วอเรน ดับเบิล วีเวอร์ (Warren W. Weaver) ให้ความหมายของคาว่า การสื่อสาร ว่าหมายถึง
กระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคน ๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไม่
หมายความเพียงแต่การเขียนและการพูดเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และ
พฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย
สรุปได้ว่า การสื่อสาร คือ เป็นปฏิกิริยาระหว่างกันทางสังคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ ง
ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ใ นทุก ๆ เรื่อง โดยมีภาษาเป็นสื่อกลาง รวมถึงสื่อสาร
ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา ถ้อยคา และท่าทาง เพื่อให้การกระท า
ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
แบบจาลองการสื่อสารเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร
แบบจาลองของการสื่อสารที่มีการอ้างถึงอย่างแพร่หลายในการศึกษาด้านการสื่อสารมีหลายรูปแบบ
ตามการศึกษาของนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในอดีต แบบจาลองแต่ละแบบมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจมี
ความซับซ้อนที่แตกต่างกันบ้างตามลักษณะของการสื่อสารแต่ละประเภท และมุมมองของนักวิชาการ
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แต่ละท่าน (ศิริวรรณ อนันต์โท, 2553) แต่แบบจาลองที่สาคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผู้
กล่าวถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้คือแบบจาลองของเบอร์โล
Berlo (1960) เขียนหนังสือชื่อ The Process of Communication เมื่อปี ค.ศ. 1960 โดย
อธิบายถึงองค์ประกอบของการสื่อสาร 6 ประการ ประกอบด้วยผู้ส่งสาร (Communication Source)
ผู ้ เ ข้ า รหั ส (Encoder) สาร (Message) สื ่ อ (Channel) ผู ้ ถ อดรหั ส (Decoder) และผู ้ ร ั บ สาร
(Communication Receive) แต่เนื่องจากผู้เข้ารหัสสารและผู้ถอดรหัสสารสามารถเป็นคนๆ เดียวกัน
ได้ คือผู้รับสาร ดังนั้นองค์ประกอบสาคัญของการสื่อสารจึงมีเพียง 4 ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่อง
ทางการสื่อสาร และผู้รับสาร เป็นแบบจาลองที่รู้จักกันในชื่อว่า แบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล
แบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร
โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การสื่อสารประสบผลสาเร็จ ได้แก่
1) ผู้ส่งสาร คือผู้เริ่มต้นของการสื่อสารจะทาหน้าที่ในการเข้ารหัส หากจะสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัยด้านทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระดับสังคม
และวัฒนธรรม
2) สาร คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ รวมถึง ถ้อยคา อากัปกิริยาท่าทาง
การแสดงออกด้ วยสี หน้ า ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ ร่ว มกันได้ ระหว่ างผู ้ส ่ งสารและผู้ รั บสาร
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ รหัสของสาร และการจัดการสาร
3) ช่องทางการสื ่ อสาร คือ การส่งข่าวสารให้ผ ู้รั บข่าวสารโดยผ่ านประสาทรั บ
ความรู้สึกทั้ง 5 ประการ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่นและการลิ้มรส โดยผู้ส่ง
สารจะเป็นผู้กาหนดช่องทางการสื่อสารใดเหมาะสมกับการรับรู้ของผู้รับสารมากที่สุด
4) ผู้รับสาร คือ ผู้รับข่าวสาร เป็นจุดหมายปลายทางที่สารส่งไปถึง ต้องมีคุณสมบัติ
ทั้ง 5 ประการเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร โดยเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ พื้นฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรม
ประสิทธิผลในการสื่อสารภายในองค์การหมายถึง ผลสาเร็จของการสื่อสารภายในองค์การที่
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การตามแนวคิดของ Anderson and Narus (1990, อ้างถึงใน
วิไล เจียรบรรพต, 2558, น. 26) ซึ่งกล่าวถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน
การสื่อสารที่ตรงประเด็น ด้านการสื่อสารได้ทันเวลา และด้านการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการประสานงานภายในองค์กรที่ดีมี
ประสิทธิผลอย่างยอดเยี่ยมและราบรื่น อีกทั้งการสื่อสารจะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้ ส่งสารทาการ
ส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านสื่อหรือช่องทางที่เหมาะสมถึงผู้รับสาร และผู้รับสารต้องมี
ทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ แบบผสม (Mixed Method) ซึ่งประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview)
โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) และ
ปัจจัยทางการสื่อสาร ผู้วิจัยได้นาแนวคิดการสื่อสารที่ได้การสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง
แนวคิดของ David K. Berlo ศึกษาผ่านองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ผู้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่อง
ทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ
ตัวแปรอิสระ
-

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยทางการสื่อสาร
- ผู้ส่งสาร
- ข้อมูลข่าวสาร
- ช่องทางการสื่อสาร
5.วิ- ธีกผูารวิ
จัย
้รับสาร

ตัวแปรตาม

ระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายใน
องค์การ
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กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวนผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 523 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
ขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนเกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 227 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติที (Independent Sample
t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านการสื่อสารกับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนื อ
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ง ประเทศไทย โดยการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิท ธิ ์ส หสัม พั น ธ์ (Pearson’s
Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคู ณแบบขั้นตอน (Multiple Regression
Analysis) ระยะเวลาที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สมมติฐานของการวิจัย
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารในองค์การของฝ่าย
ปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน
2) ปัจจัยด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการสื่อสารในองค์การของฝ่าย
ปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51-60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตาแหน่งงานช่าง สังกัดหน่วยงานกองบารุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10
ปัจจัยด้านการสื่อสารของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนื อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พบว่าปัจจัยด้านผู้ส่งสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยแต่ละข้อพบว่าผู้ส่งสาร
สื่อสารทุกอย่างบนพื้นฐานความจริง และเชื่อถือได้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านข้อมูลข่าวสาร เมื่อ
พิจารณารายปัจจัยแต่ละข้อพบว่า ข้อมูลที่ท่านได้รับจากองค์กรนั้นมีประโยชน์กับท่านอยู่ในระดับมาก
ด้านช่องทางการสื่อสารเมื่อพิจารณารายปัจจัยแต่ละข้อพบว่า การติดต่อสื่อสารด้วยการพูดคุย การ
ประชุม เพื่อประสานงานภายในแผนกและต่างแผนกอยู่ในระดับมาก และด้านผู้รับสารเมื่อพิจารณา
รายปัจจัยแต่ละข้อพบว่าการเปิดใจยอมรับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมา โดยคานึงถึงการเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ในระดับมากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรด้วย Independent
Sample t-test พบว่าเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันในความสาเร็จของการสื่อสาร และ
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดีย ว (One-Way ANOVA) พบว่า กลุ่ม อายุต ่า ง ๆ ของผู้ปฏิบัต ิง านมี ก ารสื่ อ สาร
ความสาเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มการศึกษาต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมีการสื่อสาร
ความสาเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มตาแหน่งต่าง ๆ ของผู้ปฏิ บัติงานมีการสื่อสาร
ความสาเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมีความสาเร็จ
ของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน และกลุ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมี
ความสาเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน
ผลการวิ เ คราะห์ เ พี ย ร์ ส ั น (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่ า วิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านการสื่อสารกับความสาเร็จของการสื่อสารโดยรวมของฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเมื่อเปรียบเทียบระดับตัวแปรอิสระที่ 4 ด้านว่า ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยทางสื่ อสารด้านผู้รับสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จของการสื่อสารสูงที่สุด
และอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.60) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 รองลงมาปัจจัยการสื่อสารด้าน
ผู้ส่งสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.60) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ปัจจัยการสื่อสารด้านผู้รับสารด้านช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสาเร็จของการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.60) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.01 ปัจจัยการสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จของการสื่อสาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.56) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่ า สามารถ
พยากรณ์ความสาเร็จของการสื่อสารภายในองค์การได้ดีที่สุด 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
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จของการ
สื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน

1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการ
สื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน

1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการ
สื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน

1.3 การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารใน
การสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน

1.4 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันกันส่งผลต่อความส าเร็จของการ
สื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน
2
ปัจจัยทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ
สื่อสารที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
2.1 ปัจ จัย ทางการสื่อสารด้านข้อมูล ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ 
ความสาเร็จของการสื่อสารที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
2.2 ปัจ จัย ทางการสื่อสารด้านข้อมูล ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ 
ความสาเร็จของการสื่อสารที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
2.3 ปัจจัยทางการสื่อสารด้านช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ 
ความสาเร็จของการสื่อสารที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ
2.4 ปั จ จั ย ทางการสื ่ อ สารด้ า นผู ้ ร ั บ สารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ 
ความสาเร็จของการสื่อสารที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากเพศเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของ

328
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจึงไม่มีผลต่ อการติดต่อสื่อสารแต่อย่างใด สอดคล้องกับ สมชัย ปราบรัตน์
(2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ : กรณีศึกษาโรงแรมไตรตรัง บีช รีสอร์ท ภูเก็ ต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า พนักงานที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ
ไม่ต่างกัน ด้านอายุพบว่าอายุแตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายใน
องค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุต่างกันมีการเปิดใจยอมรับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมา
สอดคล้องกับ ทิพยาภา น้อยสกุล (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรของกรม
ธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารในองค์ กรไม่
แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จของการ
สื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับการศึกษาใน
ภาพรวมให้ความส าคัญกับความส าเร็จของการสื่อสารในองค์กร สอดคล้องกับ ณฐอร กีรติลาภิณ
(2560) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รู ปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร
กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน ด้านตาแหน่งงานพบว่าตาแหน่งงานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากตาแหน่ง
งานวิศวกร ช่าง วิทยากร พนักงานวิชาชีพและตาแหน่งอื่น ๆ แตกต่างกันต่างมีสภาพการสื่อสารไม่
ต่างกัน สอดคล้องกับ พรพิมล วงษ์ศุข, นารินี แสงสุข และนรพล จินันท์เดช (2561) ที่ทาการศึกษา
วิ จ ั ย เรื ่ อ ง สภาพและปั ญ หาการสื ่ อ สารภายในองค์ ก ารของผู ้ บ ริ ห าร อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า บุคลากรที่มีสถานะในการทางานต่างกันมี สภาพการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไม่แตกต่างกัน ด้านหน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีสังกัดหน่วยงานแตกต่างกันต่างมีสภาพการสื่อสารไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ ณฐอร กีรติลาภิณ
(2560) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร
กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสาเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายใน
องค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักในเรื่องการสื่อสารภายในองค์การ จึงทา
ให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันต่างมีสภาพการสื่อสารไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ ณฐอร
กีรติลาภิณ (2560) ที่ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
องค์กร กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ประสบการณ์การทางานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน
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2) การวิเคราะห์ ปัจจัยทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจัยทางการ
สื่อสารที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าด้านผู้ส่งสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ส่งสารจะ
เป็นผู้เริ่มต้นของการสื่อสาร โดยจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน
และการฟังที่ดี รวมถึงมีความรู้และความเข้าในใจเรื่องที่จะสื่อสาร สอดคล้องกับ วินัย สุทธิคุณ (2562)
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ
จ ากัด พบว่า ปัจจัยกระบวนการในการสื่อสารด้านผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพการสื่อสาร
ภายในองค์การอยู่ในระดับมาก ด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การ ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสารสามารถทาให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร สอดคล้องกับ รักรัตน์ สัจจเทพ
(2559) ทาการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท เรดดี้แพลน
เน็ต จากัด ผลการศึกษาพบว่าด้านข้อมูลข่าวสารมีผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรอยู่ใน
ระดับมาก ด้านช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับ ความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ
ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ส่งสารต้องอาศัยช่อง
ทางการสื่อสารทาหน้าที่นาสารไปสู่ผู้รับสารสอดคล้องกับแนวความคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2541)
กล่าวว่า ช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กร มั กถูกออกแบบขึ้นมาพร้อม ๆ กับการจัดวาง
โครงสร้างขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้รับสาร
มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากเมื่อ ผู้รับสารเป็นผู้ทาหน้าที่ถอดรหัส แปลสัญญาณและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกับผู้ส่งสาร อีกทั้งยังตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารหรือ
ถ่ายทอดข้อ มูล ข่าวสารนั้น ไปยังผู ้ท ี่เ กี่ ยวข้ อ งอื่น ๆ สอดคล้องกับ จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม (2561)
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์การของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับสารส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้าน
ผู้รับสารมีอิทธิพลต่อระดับความสาเร็จของการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ปัจจัยด้าน
ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ตามลาดับ
ดังนั้นควรมีการพัฒนาโดยมุ่งไปที่ผู้รับสารเป็นหลัก เนื่องจากผู้รับสารเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่สารส่งไปถึง เมื่อผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และได้นาข้อมูลดังกล่าวนี้มาสังเคราะห์
เป็นแนวคิด การกาหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับทราบ
ได้ตามสิ่งที่ผู้รับข้อมูลรับข่าวสารมา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะนาไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสาร ดังนั้น
ควรมีการสร้างองค์ความรู้ด้านทักษะการสื่อสารในกลุ่มผู้รับสารและกลุ่มอื่น ๆ ให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ รวมถึงมีการกาหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินผลการสื่อสารในแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ควรลดระดับการสื่อสารแบบเป็นทางการลง โดยสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการให้มาก
ขึ้น จัดจิดกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรให้เหนียวแน่นขึ้นเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
ของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาด้านช่องทางการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารควรเพิ่มความน่าสนใจของ
รูปแบบข่าวสารและเปลี่ยนวิธีการนาเสนอสารให้เหมาะสม และในการพัฒนาด้านผู้ส่งสาร ในบทบาท
ผู้ส่งสารของผู้บริหารที่จะต้องสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ควรมีการเชื่อมโยงระดับนโยบายต่าง ๆ
ให้ชัดเจน สื่อสารไปถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย และสุดท้ายองค์การสามารถน าผล
การศึ ก ษาไปใช้ ใ นท าแผนการด าเนิ น งานสร้ า งระบบส าหรั บ การสื ่ อ สารภายในองค์ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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คุณภาพชีวิตกาลังพลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา นายทหารชั้นประทวนกองพลพัฒนาที่ 3
สรวิศ อยู่คำ*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของกาลังพลในระดับกองร้อย
หน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของก าลังพลในระดับ
กองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3 และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระว่างคุณภาพชีวิตการ
ทางาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของของกาลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพล
พัฒนาที่ 3 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 128 คน
จากข้าราชการทหารชั้นประทวนที่ประจาการสังกัดกองพลพัฒนาที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
Independent Sample t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศจ่าสิบเอก มีอายุราชการ ต่า
กว่า 5 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายสามัญ/อาชีพ) สถานภาพสมรส 34
จานวนบุคคลในครอบครัว 3 - 4 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และมีเงินออมคือ มี
เงินออม ไม่สามารถเก็บสะสมได้แน่นอน / สามารถออมได้ น้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน 2) กาลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการทางาน อยู่ในระดับสูง 3) กาลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีประสิทธิภาพการทางาน อยู่ในระดับสูง 4) อายุราชการ
สถานภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกาลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพล
พัฒนาที่ 3 5) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิทธิส่วน
บุคคล ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน และความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกาลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, นายทหารชั้นประทวน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยง
สลับซับซ้อน ตั้งแต่ในเรื่องของความต้องการของพนักงงาน ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
การแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การ
เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยระบบโครงข่าย การเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันต่างๆ และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การบริการของรัฐและเอกชนสู่ระบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้องค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒ นาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่ อ
สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังไว้ ซึ่ง
ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวั ตถุประสงค์ขององค์กรนั้น จะต้องมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดเนื่องจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ดีมีความสาคัญลาดับต้นขององค์กร ดังคากล่าวที่
กล่าวไว้ว่า “คนนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ งขององค์กร สามารถสร้างคุณาปการแก่องค์กรอย่ าง
มหาศาล” (สุรชัย แก้วพิกุล , 2552) ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญกับปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา
ให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
“ไม่มีอาวุธหรือเทคโนโลยีใด ที่จะมาทดแทน คุณลักษณะของทหารได้ ” (Gen. William W.
Hartzog, TRADOC, 1994) ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันได้หยิบยก นาเอาวลีนี้มาอธิบายแสดง
ให้เห็นว่า ไม่มีการพัฒนาอะไรในกองทัพบก ที่จะดีไปกว่าการพัฒนากาลังพลในกองทัพบก ซึ่งแม้
กองทัพบกไทยของเราได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนายุทโธปกรณ์ เพื่อให้มีความทั นสมัย มี
ประสิทธิภาพในการรบตามกาลังงบประมาณที่พอจะจัดหามาใช้ได้เพียงไร แต่กองทัพบกยังเล็งเห็นว่า
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งกว่ายุทโธปกรณ์ก็คือ กาลังพล หรือ คน ซึ่งเป็นผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ที่จะต้องมี
ความรู้อมีความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการทางานมีจิตใจรุกรบ มีความรัก ชาติ มีความเสียสละ
กองทัพบกมีความมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลทั้งทางด้านกายภาพและคุณภาพเพื่อสร้างรากฐานที่
เข้มแข็งให้กับกองทัพบก ก่อนที่จะน าไปสู่การพัฒนาและปฏิรูปการบริห ารจัดการและการปรับ
โครงสร้างกองทัพให้มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่ง ในกองทัพบกชั้นนา
ของภูมิภาค และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กองทัพบกและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอนาคต
คุณภาพชีวิตในการทางานและการปฏิบัติงาน ( Quality of Work Life ) ถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตจึงถือเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเป็นวิธีการหนึ่งในการ
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พัฒนาองค์กร เนื่องจากคุณภาพชีวิตการท างาน ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร 3
ประการดังนี้ คือ 1) ช่ว ยเพิ่มผลผลิตขององค์กร 2) ช่ ว ยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัต ิ ง าน
ตลอดจนเป็น แรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท างาน 3) คุณภาพชีว ิตการท างานจะช่ว ยปรั บ ปรุ ง
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย ( Huse & Cumming, 1985, pp. 198-199 ) ซึ่งในการทางานจะเน้น
ไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้
คนทางานมีความสุขกับงาน (Cascio, 2003, pp. 27-28) อันจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ซึ่งส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี จะส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน อัน
ส่งผลให้องค์กรสามารถดาเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ เช่นเดียวกัน ในหน่วยทหารซึ่ง
ก็คือองค์กรหนึ่ง ที่ยังประสบปัญหาด้านกาลังพลด้านต่างๆ เช่น ปัญหาหนี้สินของกาลังพล ปัญหา
ค่ า ตอบแทนที ่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ปั ญ หาทางด้ า นเวลาความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ครอบครั ว ปั ญ หาด้ า นความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่ งหน้า ที ่ก ารงาน ปัญหาทางด้านภาระงานที่ มากเกิ น ไปจนไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญของกาลังพล เป็นต้น
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกาลังพลและครอบครัวย่อม เป็นส่ วนสาคัญในการพัฒนากาลังพลทั้ง
ร่างกาย ความรู้คุณธรรม และจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนสร้างความมั่นคงในชีวิต
เป็นการช่วยลดความกังวลห่วงใยในครอบครัว สร้างขวัญและก าลังใจให้กับกาลังพลท าให้มีสมาธิ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้สาเร็จ เป็นที่ยอมรั บ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อกองทัพบก สังคมภายนอก
และประชาชนทั่วไปได้

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของกาลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนา
ที่ 3
2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของกาลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพล
พัฒนาที่ 3
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระว่างคุณภาพชีวิตการทางาน ในด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ด้านการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทางานและด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของของกาลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3
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ทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
Richard E. Walton (Walton, 1974) ได้เสนอแนวคิดคุณภาพชีวิต ซึ่งปรากฎในหนังสื อ
Criteria for Quality of Working life ได้แบ่งออกองค์ประกอบสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ด้าน
ดังนี้
(1) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้กับการท างาน อาจจะเรียกเป็นค่าจ้าง หรือ เงินเดือนก็ได้ตาม
กฎหมายของประเทศไทยเรียกว่า ค่าจ้าง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน โบนัสค่าตอบแทน
เป็นเงินประจา เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งคาว่า ค่าจ้าง (Wage) นั้น โดยทั่วไป ได้แก่ การจ่าย
ค่าจ้างโดยคานวณจากจานวนชั่วโมงที่ทางาน ดังนั้น การจ่ายเงินจะจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามจานวน
ชั่ว โมงที่ท างาน ส่ว นค าว่า เงิน เดือน (Salary) ใช้เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบจากการจ่ายเงินใน
ช่วงเวลาหนึ่งเดือน และไม่คิดเงินเดือน ตามจานวนชั่วโมงที่ทางาน เงินเดือน จะใช้ตามฐานะตาแหน่ง
ในทัศนะของนายจ้างนั้น ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้นถือเป็นต้นทุนของการดาเนินธุรกิจ เป็นค่าแรง
ต่อหน่วยของการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ ส่วนในทัศนะของลูกจ้างนั้น
ค่าจ้างเป็นวิธีการที่จัดให้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นตามมาตรฐานทั่วไปตาม
ความรู้สึกของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างมีความเชื่อว่า เขาควรได้รับคาจ้างมากเท่ากับลูกจ้างอื่นที่ทางานแบบ
เดียวกัน และในองค์กรเดียวกัน จะต้องได้รับคาจ้างอย่างเพียงพอ และต้องมากกว่าลูกจ้างที่มีความรู้
ประสบการณ์ ทักษะในการทางานที่น้อยกว่าการได้รับค่าจ้างจะเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่
ได้รับนั้นสามารถลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และความ มีเงินเหลือเพื่อการออมพอสมควร ตลอดจน
สามารถปรับเปลี่ยนอัตราได้ ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และค่าครองชีพต่าง ๆ ได้
ทัน โดยลูกจ้างส่วนมากมักจะมีความต้องการได้รับจ้างอย่างเป็นธรรมในแง่ของความคุ้มค่า ความ
เหมาะสมต่อสิ่งที่ตนได้ทาให้กับงาน และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างอื่น ๆ ค่าตอบแทนเป็น
สิ่งหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพชีวิตการทางานได้ เนื่องจากบุคคลมีความต้องการทางเศรษฐกิจจะมุ่งทางาน
เพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการมีชีวิตรอด การ
ตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้นควรพิจารณาในเรื่องความเพียงพอในการดารงชีพ และความยุติธรรมซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน
(2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment )
หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงการออกแบบและการจัดโรงงาน การติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน และการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ และอื่น ๆ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในโรงงาน โดยต้องอาศัยเทคนิคต่าง ๆ หลาย
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ประการ ในการจัดสภาพการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดบริการต่าง ๆ จาเป็น และช่วยให้เกิดสภาพการ
ปฏิบัติงานที่ดีและปลอดภัย รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วย ซึ่งสุขภาพกาย หมายถึง การที่มี
ร่างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
ส่วนสุขภาพจิต หมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความพร้อมที่อยู่กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ดี สัมพันธภาพดีกับบุคคล อื่น ๆ ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ ซึ่งจะ
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสภาพทางกาย เพราะจิตใจเป็นที่มาแห่งอารมณ์ และความนึกคิด หากสภาพ
จิตใจไม่ปกติแล้ว สภาพกายก็ไม่อาจดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เนื่องจากสภาพจิตและสภาพกายไม่
อาจแยกออกจากกันได้ สุขภาพและความปลอดภัยของคนที่ทางานในองค์กรย่อมส่งผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงาน เพราะหากผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บหรือ สุขภาพทรุดโทรมก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงาน ก็เท่ากับเป็นการป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่องค์กร จึงควรที่จะส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรอยู่ ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย
และสิ่งแวดล้อมของการทางานที่ป้องกัน อุบัติเหตุ และไม่เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพ มีความมั่นคงใน
การจ้างงานและรายได้
(3) ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร (Development of
Human Capacities) คือ งานที่ทาต้องเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ทักษะอย่างกว้างขวาง มีอิสระใน
การทางานและควบคุมตนเองได้ มีโอกาสรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน มีโอกาสร่วมวางแผน
หรือตัดสินในในงานด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งที่องค์กรต้องคานึงอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการด้านความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารในองค์กรต่างๆ จึงต้องเน้นที่ความรู้
ความชานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ซึ่งการที่จะนาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ ในองค์กร เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรก่อนเพื่อ
รองรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การพัฒนาทรัพยากรตนเองของบุคลากร การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเพิ่มพูน ทักษะความรูดวามสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการ ด้านการจ้างงานของประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ
การพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของพนักงานในการ
ปฏิบัติ สร้างความตื่นตัวให้กับพนักงานที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรและงาน มีความรับผิดชอบตลอดจนมีความพร้อมในการรับตาแหน่งใหม่ที่จะก้าวหน้าต่อไป

340
(4) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and Security) มนุษย์ทุกคน
ต้องการโอกาส ความก้าวหน้าในชีวิตหรือการพัฒนาเติบโตในความต้องการของบุคคลนั้นอาจมีความ
แตกต่างของระดับความต้องการ เนื่องจากสภาพความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล อย่างเช่น ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจทัศนคติ ค่านิยม เป็น
ตัน โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีความต้องการสิ่งต่อไปนี้ คือ โอกาสที่จะก้าวหน้าที่การงาน ความมันคงใน
การทางาน มีสภาพการทางานที่ดี มีผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง ได้รับการ
ยอมรับในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ได้งานที่เหมาะสมหรือที่ชอบที่
สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย วิธีการในการปฏิบัติงาน ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความมันคงในการทางานนั้นเป็นส่วน
สาคัญ ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรนั้นได้รับความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในการทางานแล้ว ก็จะ
มีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร หรือ ทางานไปจนกระทั่งเกษียณอายุ เพราะบุคคลทุกคนเมื่อทางาน
ก็หวังที่จะมีความก้าวหน้า คาดหวัง ว่าจะได้รับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม หากบุคคลนั้น
ไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้า ความคิ ดในการเปลี่ยนงานย่อมเกิดขึ้นในบุคคลนั้น ๆ การที่บุคคลจะ
เจริญก้าวหน้าหรือไม่นั้น การได้รับการเลื่อนตาแหน่งจะเป็นทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่ง ที่ชัดเจนและเป็นธรรม
รวมทั้งสามารถอธิบายให้พนักงานในองค์กรเข้าใจได้เป็นอย่างดี งานที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายมี
ผลต่อการคงไว้ซึ่ง ความสามารถของตนเอง และมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น เปิด
โอกาสให้ใช้ ทักษะที่ก้าวหน้า มีความมั่นคงในการจ้างงานและรายได้
(5) ปัจจัยด้านการบูรณาการทางสังคมการทางานร่วมกัน (Social Integration) การมี
ส่วนร่วมในเชิงสังคมแต่ละคนมีส่วนร่วมสังคมในองค์กร ไม่ว่าจะในแง่เป้าหมายขององค์กรต่างนิยม
รับรู้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของสังคมในองค์กรนั้น ๆ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนสาคัญขององค์กร
และมีส่วนในความสาเร็จขององค์กร รวมทั้งความล้มเหลวขององค์กรด้วย จะเห็นได้ว่า จะมีลักษณะ
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการรับรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งความสัมพันธ์ในองค์กรจะมีสองลักษณะ
คื อ ความสั ม พั น ธ์ใ นลั ก ษณะที่ เป็ นทางการ (Formal) และไม่ เ ป็ น การ(Informal) กรณี ร ู ป แบบ
ความสัมพัน ธ์ที่เป็น ทางการ (Fomal) โครงสร้างตลอดจนกฎข้อบังคับต่าง ๆ จะเป็นตัว ก าหนด
รูปแบบของความสัมพันธ์อยู่แล้ว ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ (Informal) ถือว่าเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะเป็นตัวชี้ว่าองค์กรมีการบูรณาการทางสังคมหรือไม่ การที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่าตนเองมีคุณ
สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จมีการยอมรับและร่วมมือกันทางานด้วยดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดจาก
อคติในการทางาน มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเปิดเผย และสนับสนุนเกื้อกูลกันและกันทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง
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(6) ปัจจัยสิทธิของพนักงานธรรมนูญในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง การ
บริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่ได้มีสิทธิปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่ง
กันและกัน หรือกาหนดแนวทางในการทางานร่วมกัน ซึ่งพิจารณาจากสิทธิในการปกป้องข้อมูลเฉพาะ
ตน การมี อ ิ ส ระในการพู ด เกี ่ ย วกั บ ตนเอง การปฏิ บ ั ต ิ ง าน ความเสมอภาคในเรื ่ อ งกฎระเบี ย บ
ค่าตอบแทน และความมั่นคงในงาน การเคารพต่อความเป็นมนุษย์ ลักษณะการทางานที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์กรจะต้องเคารพในชีวิต
ส่วนตัวของแต่ละคน มีความเป็นธรรมในการพิจารณาและให้ผลตอบแทน รวมทั้งโอกาสที่ แต่ละคน
จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างเปิดเผย คือ มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการ
ปกครองด้วยระเบียบ ข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง วัฒนธรรม (Culture) ถือได้ว่าเป็น รูปแบบ
ของพฤติกรรม ซึ่งกาหนดความเชื่อถือดานิยม ของสมาชิกร่วมกันวัฒนธรรม จะเกิดจากสิ่งที่บุคคลพูด
ทาและคิดภายในองค์กรหนึ่ง
(7) ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน (The Life Space) ในการทางาน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในบทบาทอื่นบ้าง นอกจากการทางาน ต้องไม่ได้รับความ
คร่าเคร่งกับการทางานมากเกินไป มีโอกาสในการพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ การทางาน
ของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
เวลาสาหรับการทางาน และเวลาสาหรับส่วนตัวหรือครอบครัว การทางานถือว่าเป็นส่วนสาคัญของ
มนุษย์ แต่สิ่งที่ควรคานึงอย่างมากคือการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาในการทางาน และเ วลาสาหรับ
ครอบครัว เพราะคนบางคนทุ่มเทในการทางานโดยทอดทิ้งส่วนอื่นไปหมด ทาให้การทางานกลายเป็น
ภัยที่บั่นทอนชีวิตของตนเองโดยไม่จาเป็น ดังนั้น เราควรจัดแบ่งเวลาและใช้ชีวิตให้เหมาะสมและ
อย่างคุ้มค่า การทางานในองค์กรจึงมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวในการดาเนินชีวิตขอมนุ ษย์ มนุษย์ทุกคน
ย่อมต้องการเวลาส่วนตัว นอกจากเวลาทางาน ทุกคนต้องการเวลาพักผ่อนของตัวเอง การพักผ่อนจะ
ทาให้คลายเครียด หายเหนื่อยรู้สึกสดชื่น ทาให้คนที่กาลังรู้สึกเบื่อได้พ้นภาวะของความรู้สึกเบื่อได้
ชั่วขณะ เมื่อกลับเข้าทางานจะส่งผลดีต่อองค์กร
(8) ปัจ จัย ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ
กิจกรรมที่ดาเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับรู้และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มพูน คุณความสาคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
คนเรานอกจากจะทาอะไรเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวแล้วยังจาเป็นต้องทาอะไร หรือประโยชน์ให้ผู้อื่น
ด้วยเช่นกัน ในส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราต้องรู้จักทาประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้างรู้จักเสียสละเวลา หรือ
สละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่สังคม จึงจะท าให้ชีวิตคนเรานั้นมีคุณลักษณะกิจกรรมของ
องค์กรที่ดาเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดคุณค่าความสาคัญของงาน และ
วิชาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติ เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่า องค์กรของตนได้มีส่วนร่วม
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รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อบุคคลรู้ว่างานที่ตนเองปฏิบัติอยู่มีคุณค่า ก็จะเป็ นสิ่งจูงใจให้
บุคคลทางานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ดังนั้นการคานึงถึงประโยชน์และความต้อการของสังคมนั้น
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีและแท้จริงแล้วมนุษย์ก็มีความต้องการที่จะบริการหรือให้ประโยชน์แก่
สังคมด้วย เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมและรู้สึกชีวิตของตนมีคุณค่า
2) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน
Peterson & Plowman (1953) ได้ให้แนวคิดองค์ประกอบของการวัดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยได้ตัดทอนบางข้อลงบ้างดหลือไว้ 4 ข้อ
ด้วยกัน คือ 1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า
และมีความพึงพอใจ ผลการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ
ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน
(Quantity) ปริมาณ งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความดาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติ
ได้ มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการวางแผน
บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน จะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัย มีกรพัฒนา
เทคนิคการท างานให้ส ะดวกรวดเร็ว ขึ้ น 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินกรทั ้งหมดจะต้ อ ง
เหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อย และได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่า
ใช่จ่ายหรือต้นทุ นการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิด คุณภาพชีวิตในการทางาน 8 ด้าน ของวอล
ตัน (Walton, 1974 ) ได้เสนอแนวคิดคุณภาพชีวิตการทางานประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ
คือ 1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) หมายถึง
ค่าตอบแทนจากการทางานที่ได้รับเพียงพอที่จะดารงชีวิตมาตรฐานสังคม ทั่วไปหรือไม่ ค่าตอบแทนที่
ได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายกัน 2) สิ่งแวดล้อมที่ป ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (safe and healthy work condition)
หมายถึง สถานที่ทางานสะอาดปราศจากการรบกวนจากแสง เสียงและกลิ่น มีสิ่งอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการทางานซึ่งจะก่อให้เกิด
สุขภาพที่ดี 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน (growth and security) หมายถึง ความ
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เชื่อที่มีต่อความมั่งคงในหน้าที่การงาน สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนที่จะไปใช้ประโยชน์และ
มีโอกาสใช้ศักยภาพของตนให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 4) การพัฒนาความสามารถของ
บุ ค คล (development of human capacity) หมายถึ ง การให้ บ ุ ค คลมี โ อกาสท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการท างนซึ่งมีผ ลต่อ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกท้าทายในการทางาน 5) การบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทางานร่วมกัน (Social integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 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
ความร่วมมือในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิด
คุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติ มาเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบ ัติงาน ได้ใช้แนวคิดของ Peterson & Plowman (1953) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านความรวดเร็วในการทางาน มาเป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการการศึกษา
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กาลังพลนายทหารชั้นประทวนในสังกัด กองร้อยและส่วน
หน่วยขึ้นตรง กองพลพัฒนาที่ 3 จานวน 128 คน มีส่วนต่าง ๆ ดังนี้
กองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3
จานวน 33 นาย
กองร้อยกองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3
จานวน 38 นาย
กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน กองพลพัฒนาที่ 3
จานวน 57 นาย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกบานี้ได้มาจากการประมาณค่าร้อยละ โดยกาหนดความ
เชื่อมั่น 9% ความกลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งคานวณ ได้จากการคานวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรการคานวณ ของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับ
คืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม โดยนามาวิเคราะห์ จานวน 128 คน
จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อีกครั้งโดยวิธี LSD
และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้วิธีการ
วิเคราะห์สถิติ Multiple Linear Regressions

ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศจ่าสิบเอก ร้อยละ 23.44 มีอายุราชการ ต่ากว่า 5 ปี
ร้อยละ 32.81 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายสามัญ/อาชีพ) ร้อยละ 45.31
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.34 จานวนบุคคลในครอบครัว 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) คุณภาพชีวิตการทางาน
(1) กาลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการทางาน อยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจ ารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเกี่ยวข้อ งแ ละ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ตามด้วย การพัฒ นา
ความสามารถของบุคลากร การทางานร่วมกัน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน ด้านสิทธิ
ส่ว นบุคคล ความสมดุล ระหว่างชีว ิตและการท างาน และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพี ย งพอ
ตามลาดับ
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(2) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้ อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรเป็นอย่างดี
(3) กาลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการทางาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ส ุดคือ ค่าตอบแทนที่ได้ร ับ เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ และได้รับความ
ยุติธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับขั้นเงินเดือนประจาปี
(4) กาลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการทางาน ด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่ และท่านมีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถภาพ สุขภาพของตนเองอยู่เสมอ
(5) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเชื่อว่าการได้ปรับเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในองค์กรทาให้มีความ
มั่นคงในชีวิตมากขึ้น
(6) ด้านการทางานร่วมกัน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม หรืองานต่าง ๆ ของหน่วยงานอยู่เสมอ
(7) ด้านสิทธิส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิทธิ และหน้าที่ของร่วมงาน
(8) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้
(9) ทางาน ด้านความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หน่วยงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการทากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์
3) ประสิทธิภาพการทางาน
(1) กาลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีประสิทธิภาพการทางาน อยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน
และด้านปริมาณความถูกต้องในงานตามเวลาที่ รองลงมาคือ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามลาดับ
(2) ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์เสมออ
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(3) ด้านปริมาณความถูกต้องในงานตามเวลาที่กาหนดคุณภาพของงาน อยู่ในระดับสูง
เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ตรงต่อเวลาและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
(4) ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
4) การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน
(1) ระดับชั้นยศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(2) อายุราชการ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(3) ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(4) สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(5) จานวนบุคคลในครอบครัว ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(6) รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
(7) การมีเงินออม ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทางานมีผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิทธิส่วนบุคคล
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ทั้งนี้ได้สรุปการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคล
ตัวแปร
ระดับชั้นยศ
อายุราชการ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
จานวนบุคคลในครอบครัว
รายได้ต่อเดือน
การมีเงินออม

สถิติ
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ตารางที่ 2 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการทางาน
ตัวแปร
สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน
การทางานร่วมกัน
ด้านสิทธิส่วนบุคคล
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
ความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม

สถิติ
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน พบว่า อายุราชการ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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1) อายุ ร าชการ แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่อ ประสิท ธิ ภ าพในการปฏิบ ัต ิง านของกำลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า กำลังพลนายทหารชั้นประทวนใน
กองพลพัฒนาที่ 3 ที่มีอายุ 11 – 15 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุด อาจเป็นเพราะเมื่อ
อายุราชการ หรืออายุงานที่มากขึ้น จะส่งผลให้กำลังพลนายทหารนั้นเกิดความทุ่มเทและผูกพันในการ
ทำงานที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวน
ทองแสน (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ
ผลิตเครื่องสำอาง” ผลการศึกษาพบว่า อายุงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตกต่างกัน
2) สถานภาพ แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของกำลั ง พล
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 การที่บุคคลมีโ อกาสทำงาน
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
ชั้น ประทวนในกองพลพัฒ นาที่ 3 อาจเป็นเพราะการที่ผ ู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาไม่ ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการเพื่อนร่วมงานเคารพต่อสิทธิ และหน้าที่ของร่วมงาน ย่อมทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างอิสระ และสบายใจ ย่อมส่งผลให้งานี่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิติคุณ ซื่อสัตย์ ดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผแทนราษฎร” ผลการวิจัย
พบว่า การเคารพสิทธิส่วนบุคลล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 อาจเป็นเพราะ หากพนักงานมีสมดุลชีวิตกับ
การทำงาน (Work Life Balance) จะก่อให้ เ กิ ดความพึ ง พอใจและประสิ ทธิภ าพการทำงาน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ ณั ฐ พั น ธุ ์ ตติ ย าภรณ์ และ ธนายุ ภู ่ ว ิ ท ยาธร (2559) ได้ ศ ึ ก ษาเรื่อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ ธ านี ” พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรโรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธานี มี
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
ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติ งาน ของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒ นาที่ 3 ผู้ว ิจัย
เสนอแนะโดยส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้ในส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
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(1) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
“ท่านมีโอกาสไปศึกษาดูงานหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นหน่วยงานท่านสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาในการเลื่อนตำแหน่ง
งาน” ควรส่งเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการ
(2) ด้านสิทธิส่วนบุคคล พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ผู้บังคับบัญชาไม่ก้าว
ก่ายเรื่องส่ว นตัวที่เกี่ย วข้องกับ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา” ดังนั้นผู้ยบังคับบัญชาควรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างอิสระ และไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว
(3) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคื อ
“ท่านมีช ่วงเวลาสำหรับ การพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมที่ต้องการ” ดังนั้นองค์กรควรเพิ่ม
สวัสดิการเกี่ยวกับวันหยุดประจำปีให้แก่พนักงาน
(4) ความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
“ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานของท่านจัดขึ้นเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ” ดังนั้น
หน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความผูกพันธ์องค์การ ความทุ่มเทในการ
ทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(2) ควรศึกษาปัญหาเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านความสอดคล้อง ปัญหาหนี้สิน
ของกาลังพล ปัญหาด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน ศึกษาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทาง กลยุทธ์ให้ บุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพในการทำงานอันจะนำ
องค์กรประสบความสำเร็จ
(3) ควรทำการศึกษาเชิงผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพผสมปริมาณเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของกำลังพลและผู้บังคับบัญชาเพิ่มเติม
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2
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วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
ของกาลังพลในระดับ
กองร้อยหน่วยขึ้นตรงของ
กองพลพัฒนาที่ 3

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ทางานของกาลังพลใน
ระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง
ของกองพลพัฒนาที่ 3

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระว่าง
คุณภาพชีวิตการทางาน กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ของกาลังพลในระดับกองร้อย
หน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้น
ยศจ่าสิบเอก มีอายุราชการ ต่ากว่า 5 ปี
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ สายสามัญ/อาชีพ) สถานภาพสมรส
34 จานวนบุคคลในครอบครัว 3 - 4 คน
มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท
และมีเงินออมคือ มีเงินออม ไม่สามารถ
เก็บสะสมได้แน่นอน / สามารถออมได้
น้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน

อายุราชการ สถานภาพ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของกาลัง
พลนายทหารชั้นประทวน
ในกองพลพัฒนาที่ 3

คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ด้ า นสิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน และ
ความเกี ่ ย วข้ อ งและประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน ของก าลั ง พล
นายทหารชั ้ น ประทวนในกองพล
พัฒนาที่ 3

ข้อแสนอแนะ
ข้อแสนอแนะจากการวิจัย
1. หน่วยงานท่านสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม
วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาในการเลื ่ อ นตำแหน่ ง งาน” ควร
ส่งเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการ
2. ผู้บังคับบัญชาควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงาน
ได้อย่างอิสระ และไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว
3. องค์ ก รควรเพิ ่ มสวั สดิ การเกี ่ย วกั บวันหยุด
ประจำปีให้แก่พนักงาน
4. หน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิม่ เติม เช่น ความผูกพันธ์
องค์การ ความทุ่มเทในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น
เพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจยั ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึน้
2) ควรศึกษาปัญหาเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านความ
สอดคล้อง อุปสรรค เพือ่ หาแนวทาง กลยุทธ์ให้องค์การประสบ
ความสำเร็จ
3) ควรทำการศึกษาเชิงผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพ
และปริมาณเพือ่ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงอารมณ์ความรู้สกึ ของกำลังพล
และผู้บังคับบัญชาเพิม่ เติม
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การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียงที่อาศัยอยู่ในตาบลหาด
สองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 482 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทาการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้สถิติ T-test สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม (Independent Samples T-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test หรือ One-way ANOVA) สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี
3 กลุ่มขึ้นไป โดยมีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และหากพบความแตกต่างอย่างนัยสาคัญ
ทางสถิติ จะทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบรายคู่
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาศัยอยู่ในพื้นที่
ชุมชนลาวเวียงระยะเวลามากกว่า 20 ปี ขึ้นไป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.50 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.66
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.52 และด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.32 ตามลาดับ
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 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอรู ปแบบการมีส่วนร่วม “LAOS VIENG” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชนลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถ
สร้างเป็นค่านิยม (Core Value) ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักของชุมชนลาวเวียง และแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง
สาหรับข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
วางแผนขั้นตอนการทางานของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุม ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ในด้านการ
ปฏิบัติ เน้นการบูรณาการร่วมกันของคนในพื้นที่ ด้วยการแบ่งการทางานเป็นทีมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
หรือร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง และในด้านการประเมินผล ควรมีการสร้างความรู้
และความเข้าใจในการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล เพื่อร่วมประเมินผลสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
หรือวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง อันเกิดจากการท่องเที่ยว และเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง
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บทนา
การท่องเที่ย วเป็น อุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความส าคัญมีผ ลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทย
มีร ูป แบบและกิจ กรรมการท่องเที่ยวที่ห ลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ย วได้ท่องเที่ย วอย่างสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น และเป็น การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นก็คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism: CTB) ท่องเที่ยวที่มีเอกลั ก ษณ์
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในชุมชน เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนท้องถิ่น
และเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ (โครงการท่องเที่ยวเพื่อ
ชีวิตและธรรมชาติ, 2540) ซึ่งหลักการทางานของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สร้างการเรียนรู้ ข้อตกลงร่วมกันในชุมชนและสร้างเครือข่ายกับทุก
ภาคส่ ว นในชุ ม ชน เพื ่ อ ร่ ว มมื อ กั น ในการบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที ่ ย วในชุ ม ชนอย่ า งยั ่ ง ยื น และมี
ประสิทธิภาพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551)
ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง มีวิถีวัฒนธรรมแบบล้านช้าง โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาว
เวียงจันทน์ มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น
ภาษาถิ่น การแต่งกายแบบท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ประเพณีหาบจังหัน เพื่อนาอาหารคาวหวานเข้าวัด
เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย งานย้อนรอยการเสด็จประพาสต้นรัชกาล
ที่ 5 หรือประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้าน่าน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว เป็นพื้นที่เพื่อเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนได้มาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและเกษตรกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมด้านความรู้เชิงช่างภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์
ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านที่คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนลาวเวียง เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับคนชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลาว
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เวียงที่โดดเด่นนี้ จึงทาให้ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจาปี 2561 “ระดับดี” จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว, 2561) และได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่จัดบริการอยู่ในระดับมาตรฐาน อีกทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน ชุมชน
คุณธรรมกว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศไทย ที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกให้เป็น "ชุมชนคุณธรรม
พลังบวร" หรือชุมชนต้นแบบในน้อมนาศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมโดยการนาพลังประชารัฐและพลังบวร (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 บารุง รักษา อนุรักษ์ สืบสาน มีคุณธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน และมีการจัดการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
ในชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติ เป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรสาหรับการท่องเที่ยว
และการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งผ่านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ชุมชนได้นา
ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งคน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วิถีชีวิต มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นการมีร่วมของประชาชน
ในพื้นที่เป็นสาคัญอย่างแท้จริง และสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเป็นพื้นที่ส าคัญที่ควรแก่การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ ภาคส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
สามารถนาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป
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คาถามการวิจัย
1) สภาพปัจ จุบ ัน ของการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการจัด การท่ อ งเที ่ยวโดยชุ ม ชน
กรณีศึกษา ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอย่างไร
2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนกรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2) เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2) ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
3) นารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปใช้ในการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการมีส่วนร่วม
ความหมายของการมีส่วนร่วม
คาว่า “การมีส่วนร่วม” หรือในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Participation” มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ มีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปตามความ
เข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลไว้ดังนี้
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การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การมีส่วนร่วมในการกระทาบางอย่างหรือบางเรื่อง หรือ
การที่บุคคลกระทาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการ
เพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จาเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่า
เป็นการมีส่วนร่วมได้ (เรณุมาศ รักษาแก้ว, 2559)
คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส ่วนร่วม ในการบริหารเกี่ยวกับ การ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนาปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ความหมายของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ
ไป ไม่ได้ถูกบังคับและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการพักผ่อนหย่อนใจ และมีความสุขระหว่างการ
เดินทางไปทากิจกรรมนันทนาการ เปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ ซึ่งมีนักคิดและองค์กรระดับโลก ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไว้ดังนี้
United Nations (1993) ได้ให้ความหมายว่า “การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อ ความ
บันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติห รือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ เป็นหลักฐานหรือไป
พานักอยู่เป็นการถาวร”
World Tourism Organization (2012) ให้ความหมายไว้ว่าการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางใดๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังนี้ 1) การเดินทางจากที่อยู่อาศัย
ปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวร 2) การเดินทางนั้นเป็นไปได้
ด้วยความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ ไม่ใช่เพื่อทาสงคราม
3) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพ หรือหารายได้ แต่เดินทางมา
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อความเบิกบานบันเทิงเริงรมย์ เพื่อเล่นกีฬา
ต่างๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้และเพื่อติดต่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) ให้ความหมายการท่องเที่ยวไว้ว่า การออกเดินทาง
เพื่อการทากิจกรรม หรือผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า
การเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
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การท่ อ งเที ่ ย วโดยชุม ชน (Community-Based Tourism) การท่ อ งเที ่ ยวที่ ม ีเ อกลั กษณ์
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนท้องถิ่น และ
เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ (โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิต
และธรรมชาติ, 2540)
องค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามนิยาม คือ การท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดการท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบการท่องเที่ย วตาม
แนวคิดของ Dickman (1996, อ้างถึงใน ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ , 2560, หน้า. 30) มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พักแรม และสิ่งอานวยความสะดวก และหาก
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นผนวกเข้ากับคุณค่าของการท่องเที่ยวชุมชน จะสามารถ
เป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน โดยที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนร่วมกับคนในชุมชน
บริบทของชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว เป็นชุมชนลาวเมืองเวียงจันทน์ที่เข้ามาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้แล้วในปี พ.ศ.
2371 การย้ายถิ่นเข้ามาของครัว ลาวเมืองเวียงจันทน์มีทั้งกวาดต้อนด้วยกองทัพ กรุงเทพฯ และ
บรรดาหัวเมืองลาวต่างๆ โดยส่งมาพักไว้ตามเมืองใหญ่ ๆ ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เป็นต้น
(องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว) บรรพบุรุษของชุมชนลาวเวียงนั้น ได้อพยพมาจากเมืองลาว
เวียงจันทน์ มาตั้งหลักแหล่งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้าน่านที่หมู่บ้านกองโค ตาบลคอรุม อาเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจุบัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น จึงขยายขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามลาแม่น้าน่าน
จนถึงเขตบ้านแก่งจนเกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ได้แก่บ้านวังสะโม บ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสาโรงและ
บ้านวังแดง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง มีวิถีวัฒนธรรมแบบล้านช้าง โดยคนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีเชื้อสายลาวเวียงจันทน์ มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัย
รัชกาลที่ 3 เช่น ภาษาถิ่น การแต่งกายแบบท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ประเพณีหาบจังหัน เพื่อนาอาหาร
คาวหวานเข้าวัด เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย งานย้อนรอยการเสด็จ
ประพาสต้นรัชกาลที่ 5 หรือประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้าน่าน มีกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว เป็น
พื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
และเกษตรกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมด้านความรู้เชิงช่างภูมิปัญญา
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ชาวบ้านและปราชญ์ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านที่คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน
ลาวเวียง เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชน อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างปฏิสัมพันธ์อัน
ดีในระดับชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมลาวเวียงที่โดดเด่นนี้ จึงทาให้ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว เป็นชุมชน
ต้นแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจาปี 2561 “ระดับดี”
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (องค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว, 2561) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีก
ทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมกว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศไทย ที่กระทรวง
วัฒนธรรมคัดเลือกให้เป็น "ชุมชนคุณธรรมพลังบวร" หรือชุมชนต้นแบบในน้อมนาศาสตร์พระราชา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รัก ษา ต่อยอด เศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมโดยการนา
พลังประชารัฐและพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาสร้างสังคมไทยให้เป็น "สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุก
องค์กร และทุกหน่วยงานให้มีคุณธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาด
สองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 1,923 คน (ข้อมูลประชากร สภาพทั่วไปจากองค์การบริหารส่วนตาบลหาด
สองแคว)
กลุ่มตัวอย่าง จากจานวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว
อาเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 1,923 คน ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดย
ใช้สูตรการคานวณของ Yamane (1973) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 331 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไ ข ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ส่วนที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัด
อุ ต รดิ ต ถ์ ประกอบไปด้ ว ย 1) ด้ า นการตั ด สิ น ใจ 2) ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ 3) ด้ า นการประเ มิ น ผล
ประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิด โดยแต่ละคาถามจะมีระดับการมีส่วนร่วม 4 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2546, หน้า. 162) ได้แก่ มีส่วนร่วมมากที่สุด มีส่วนร่วมมาก มีส่วนร่วมน้อย และมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะคาถามปลายเปิด เพื่อให้คนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวี ยง ตาบลหาด
สองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตนเองอย่างอิสระ

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ กาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่ จากนั้นนาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และนามาปรับปรุงตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3) น าแบบสอบถามที่ป รับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างรายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective
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Congruence) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีค วาม
สอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่า 0.50
4) นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Pre-Test) กับประชาชนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง
ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการ
หาค่าความเที่ยงหรือ ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ห าค่าความเที่ย ง หรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม มีค่า 0.961 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้ มีความเชื่อถือได้ สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้จริง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยสถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับ ตัว
แปรตาม โดยใช้ ส ถิ ต ิ T-test ส าหรั บ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ 2 กลุ่ ม
(Independent Samples T-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test หรือ
One-way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และหากพบความแตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิติ จะทา
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe’
ผู้ว ิจ ัย จะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มาวิเคราะห์และนาเสนอเป็นรูปแบบ (Model) ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน
รวมถึงขอบเขตพฤติกรรมต่างๆ ของชุมชนต่อไป
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ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามครบถ้วน จ านวน 482
ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ
59.96 มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.84 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนลาวเวียงระยะเวลามากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จานวน 296 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.41
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า การมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.50 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.66 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
2.52 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.32 ตามลาดับ 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 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการดาเนินงาน
ของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.43
2) การมีส ่ว นร่วมของประชาชนในด้านการปฏิบัติ พบว่า ส่ว นใหญ่อยู่ในระดับมาก 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 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมสังเกตการณ์การดาเนินงาน/โครงการ
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ต่าง ในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.39 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวในชุมชนลาวเวียงอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.29
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1) ควรเพิ่มเรื่องการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือคู่มือด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง
2) ควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง
3) ควรเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อพัฒ นาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุ ม ชน
วัฒนธรรมลาวเวียง
4) ควรเน้นเรื่องการบูรณาการระหว่างประชาชนภายในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนการทางานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป
การทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการมี
ส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนลาวเวียงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตาบลหาดสองแคว
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) การมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในด้ านการตั ดสิ นใจ พบว่า ปัจจัยส่ว นบุคคล (ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) การมีส ่ว นร่ ว มของประชาชนในด้านการปฏิบัติ ปัจจัยส่ว นบุคคล (อายุ และระดั บ
การศึกษา) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการประเมินผล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การนาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนออกมาได้ในรูปแบบที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชนลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียง โดยสามารถสร้างเป็นค่านิยม (Core Value)
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ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักของชุมชนลาวเวียง ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน รวมถึงขอบเขตพฤติกรรมต่างๆ ของชุมชน

ภาพที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วม “LAOS VIENG”
(L) = Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ความเชื่อและประเพณีโบราณจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่าน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน อาทิเช่น การแต่งกายแบบลาวเวียง การเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ การเรียนรู้การ
รากลองยาว เรียนรู้การทาอาหารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม
(A) = Activity ชุมชนแห่งการสร้างสรรค์กิจกรรม เป็นชุมชนท่องเที่ยวพื้นถิ่นเน้นการให้
สัมผัสบรรยากาศของชุมชนที่แท้จริง ผ่านการทากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทดลองทาอาหาร
พื้นถิ่นแบบดั้งเดิม การทดลองทาหัตถกรรมผ้ามัดย้อมรักษ์โลกจากวัสดุทางธรรมชาติ
(O) = Original Culture ชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นชุมชนเชื้อสายเมืองลาวเวียงจันทร์
ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์
ประเพณีที่สาคัญ คือ การตักบาตรหาบจังหัน การหาบสากแหรก ซึ่งเป็นวิถีของชาวพุทธแบบชาวลาว
(S) = Social Culture วัฒนธรรมทางสังคม เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมด้านความประพฤติ
มารยาททางสังคม เช่น การแต่งกายเฉพาะตัวแบบชาวลาวเวียง มีเสื้อพื้นเมืองสีขาว และขาก๊วยสีพื้น
(V) = Value added การสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับชุมชน เป็นการนาภูมิปัญญาชาวบ้านมา
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการให้แตกต่างจากเดิม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองจากการขายสินค้าด้านหัตถกรรมพื้นถิ่น หรือการมีถนนสายวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งตลาด
ชุมชน เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นของชุมชน
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(I) = Interaction ชุมชนปฏิสัมพันธ์เป็นมิตร เป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพัน ธ์กับนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นมิตร และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งกับคนในชุมชนด้วยกัน
(E) = Engage Tourism ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว เป็นชุมชนที่ให้ร่วมมือกับการ
มีส่วนรวมต่อภาพลักษณ์ที่ดีใ นการท่องเที่ยว คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนา
ตัวอย่าง คือ ชุมชนที่มีความสะอาด ไร้ขยะ คนภายในชุมชนมีความใจดี และมีความเป็นมิตรต่อผู้มา
เยี่ยมเยือน
(N) = Native language ชุมชนภาษาพื้น ถิ่น นอกเหนือจากภาษาไทยกลาง มีการใช้
ภาษาลาวเวียงในการสื่อสาร ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลไท-กะได และด้วยภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะภาษา จึงเป็นอีกเสน่ห์ดึงดูดความสนใจให้ชุมชนแห่งนี้น่าสนใจเข้าไปท่องเที่ยว
(G) = Gather การรวมกันของชุมชนชาวลาวเวียง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของชนชาติเดียวกันที่โยกย้า ยข้ามถิ่นกันมา และสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันมาอย่ าง
ยาวนาน มีความรักใคร่สามัคคีร่วมมือกันภายในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัฒนธรรมลาว
เวียงอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น เป็นเรื่องส าคัญที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในพื้น ที่ ต้อ งร่ว มมือกันในการมีส ่ว นร่ว มในการจัดการท่ องเที่ยวโดยชุมชนในพื ้ น ที่
วัฒนธรรมลาวเวียง เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
2) ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ต้องมีการบูรณา
การทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งการทางานเป็นทีมเพื่อรร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง เช่น ร่วมเป็นผู้สาธิตในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในชุมชน ร่วมการจัด
แสดงสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือร่วมเป็นผู้นาเที่ยวในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติของชุมชน
เป็นต้น
3) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับน้ อย จะพบว่า ประชาชนในพื้นที่แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง อาจเป็น
เพราะความเข้าใจผิดในเรื่องการประเมินผล ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้นา
ชุมชน ดังนั้น ควรมีการสร้างความรู้และความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล เช่น ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสรุปผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตลอดจนร่วม
การประเมินผลสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชน
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การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
หทัยชนก จันทร์วงศ์*
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3) เพื่อศึกษาความต้องการข้ อมูล
ข่าวสารของราชการของประชาชน และ 4) เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีร ายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองตะพานหิน จานวน 390 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละและการ
ทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ โดยใช้ Independence Sample T- test One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการเลือกจดจาข้อมูลข่าวสาร ลาดับต่อมาคือ ด้านการรับรู้และการตีความหมายข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และด้านการเลือกให้ความสนใจข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยส่วน
บุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลในด้านเพศ อายุ และสถานภาพของประชาชน ไม่มีผลต่อระ ดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนที่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (ต่อ
เดือน) และชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ในปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทรงพลังและมีอิทธิผลอย่าง
มากต่อการตัดสินใจและต่อพฤติกรรมของประชาชน ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่ ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อ
ข้อมูลข่าวสารถูกสร้างและส่งต่อไปยัง ผู้รับ ผ่านสื่อต่าง ๆ หากประชาชนขาดศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสาร จะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ ่ ง ที ่ ท าให้ ส ั ง คมเกิ ด พฤติ ก รรม
ลอกเลียนแบบ ถูกหลอกลวงได้ง่าย ขาดอิสระทางความคิด และเกิดการแบ่งกลุ่มทางความคิดอย่าง
ชัดเจน ซึ่งหลายครั้งประชาชนถูกหลอกลวงด้วยข้อมู ลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน จนทาให้
เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วน (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2560)
โดยเฉพาะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนมีความจาเป็นอย่างมาก การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นจึงสิ่งจาเป็น ที่ช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงานและการตรวจส อบการ
ทางานของภาครัฐ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย
ซึ่งการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือการที่ประชาชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ครบถ้วน จะทาให้ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชน และอาจส่งผล
ให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยหากประชาชนยังคงไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดการต่อต้านหรือเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในที่สุด
ดังนั้น ในฐานะที่เทศบาลเมืองตะพานหิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด
ประชาชน และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และครบถ้วนให้แก่ประชาชนอย่างสม่าเสมอและทั่วถึง
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง “การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” เพื่อนาไป
ปรับใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
3) เพื่อศึก ษาความต้ องการข้ อ มู ล ข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
4) เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ว นบุค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดับ การรับ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ขอบเขตเรื่องที่ศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาระดับการรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 กาหนดไว้
2) ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาวิจัยในขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตะพานหิน จานวน 11,326 คน
(2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ก าหนดโดยใช้ ต ารางส าเร็ จ รู ป ของทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งผู้วิจัย
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 390 คน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1) สามารถทราบถึงระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2) สามารถเผยแพร่ข ้ อมูล ข่ าวสารที่ส อดคล้ องกับ ความต้ อ งการของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
3) เทศบาลเมืองตะพานหิน สามารถดาเนินการแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมให้ประชาชน
เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
4) สามารถส่งเสริมให้ประชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนร่วม
ตรวจสอบการทางานของเทศบาลเมืองตะพานหิน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจต่อการสัมผัสหรือข้อมูลของ
บุคคล โดยบุคคลจะทาการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความของสิ่งที่ได้สัมผัสหรือข้อมูลที่ได้รับ แล้ว
นามาสร้างเป็นภาพที่มีความหมายที่เป็นสิ่งที่รู้จักหรือเข้าใจกัน 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 ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นการกรองขั้นแรก ซึ่งเป็นการเลือก
ช่องทางการสื่อสารของบุคคล บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย เช่ น การเลื อ กซื ้ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส านั ก พิ ม พ์ ใ ดส านั ก พิ ม พ์ ห นึ ่ ง การเลื อ กเปิ ด
วิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทั้งทักษะและความ
ช านาญในการรับรู ข้อมูลข่าวสารของบุคคลนั้นแตกต่างกัน บางบุคคลถนัดการฟังมากกว่าการอ่าน
บุคคลก็จะเลือกฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น
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2) การเลื อ กให้ ค วามสนใจ (Selective Attention) กล่ า วคื อ บุ ค คลผู ้ เ ปิ ด รั บ
ข่าวสาร มีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น
และ ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติหรือความรู้เดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไมสอดคล
องกับความรู ความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อไมให้ เกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือ
ความไมสบายใจ
3) การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแลว บุคคลไม่จาเป็นต้องรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์และ
เป้าหมายของผู้ส่งสารเสมอไป เนื่องจากแต่ละบุคคลมักเลือกรับรู และตีความหมายสารแตกต่างกันไป
ตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทาง
ร่างกาย หรือ สภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งนอกจากจะทาให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดไป ยังทาให้เกิด
การบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางที่น่าพอใจสาหรับแต่ละบุคคลด้วย
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข้อมูลข่าวสารใน
ส่วนที่ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติของตน และมักจะลืมหรือไมนาไปถ่ายทอดต่อใน
ส่วนที่ตนเองไมสนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดและความเชื่อของตน ซึ่งข่าวสารที่
บุคคลเลือกจดจาไวนั้น มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม
หรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนาไป
ถ่ายทอด หรือใช้เป็นประโยชนในครั้งต่อไป สวนหนึ่งอาจนาไปใช้เมื่อเกิดความรูสึกขัดแย้งและมีส่งิ ที่
ทาให้ไมสบายใจขึ้น
ซึ ่ ง แนวคิ ด ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การเลื อ กรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
นิรันตา ไชยพาน (2552, น. 3-4) ที่ได้กล่าวไววา โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มนุษย์ มีแนวโน้มที่จะ
เปิดรับสารหรือข่าวสารที่สอดคลองกับความคิด ความเชื่อ เจตคติเดิมของตนเอง และหลีกเลี่ยงการ
เปิดรับสารที่ขัดแย้งกับความคิด ความเชื่อ เจตคติเดิมของตน ทั้งนี้ เพื่อรักษาจุดยืนและความเป็นตัว
ของตัวเองไว ซึ่งในกระบวนการเลือกสรรสื่อ หากสารสามารถทาให้ผู้รับสารรับรู สารไดจนกระทั่งขั้น
สุดท้าย สารนั้นจะมีประสิทธิผลในการโน้มน้าวบุคคล
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทรงพลังและมีอิทธิผลอย่างมากต่อการตัดสินใจและต่อ
พฤติกรรมของประชาชน ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารและการกระจายข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น
โดยในกระบวนการของข้อมูลข่าวสาร เมื่อข้อมูลข่าวสารถูกสร้างและส่งต่อไปยังผู้รับ ผ่านสื่อต่าง ๆ
หากประชาชนขาดศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร จะเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่
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ทาให้สังคมเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ถูกหลอกลวงได้ง่าย ขาดอิสระทางความคิด และเกิดการ
แบ่งกลุ่มทางความคิดอย่างชัดเจน ซึ่งหลายครั้งประชาชนถูกหลอกลวงด้วยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วน จนทาให้เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วน (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2560ก)
นอกจากนี ้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ ่ ง ในการด าเนิ น กิ จ การ
ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ ดังเช่นในการสร้างความส าเร็จในจุดเริ่มต้นของการท าธุรกิจชุมชน
จาเป็นต้องเริ่มต้นจากการตั้งคาถามและการหาข้อมูลข่าวสาร มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์
ให้กลายเป็น องค์ความรู้ ที่เหมาะสมกับ ของธุร กิจชุมชนนั้น และในการด าเนินธุรกิจให้ป ระสบ
ความส าเร็จ ธุรกิจจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลของคู่ แข่ง
ข้อมูลสภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ ข้อมูลแนวทางการดาเนินชีวิต ข้อมูลนโยบายรัฐบาล ข้อมูลการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น เพื่อให้ธ ุร กิจ
สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี้ จึงกลายเป็นทรัพยากรที่สาคัญประการหนึ่งในระบบการบริหาร
และเป็นส่วนสาคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือองค์การ และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
องค์การไปสู่องค์การที่มีภูมิปัญญา (Intelligent Organization) ซึ่งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่
สามารถรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ได้ สามารถปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ได้เรียนรู้มา และสามาร
แก้ไขปัญหา รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันส่งผลให้องค์การสามารถอยู่รอดและ
เติบโตได้ (อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, 2548)
ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นเครื่องบ่งชี้การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของคน
ในระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่า ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าในทางเศรษฐกิจ
และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งในการกาหนดโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมหรือความเป็นธรรมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จะเป็นตัวแปรสาคัญในการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้าในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ความไม่เท่า
เทียมกันของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทาให้คนในระบบเศรษฐกิจมีโอกาสทางเศรษฐกิจต่างกัน ผู้ที่
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ดีกว่า จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า สามารถสร้างรายได้และความมั่งคั่ง
ได้มากกว่า จนทาให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ และจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านอื่น ๆ อีก
หลายด้าน ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2560)
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดเป็น
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และได้บัญญัติในมาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
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ราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่ า วสารของราชการไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ณ ที ่ ท าการของหน่ ว ยงานของรั ฐ เมื ่ อ วั น ที่
24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวมถึงจัดทาดัชนี
และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูและค้นคว้าได้สะดวก (เทศบาลนครนนทบุรี, ม.ป.ป.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ, 2559) ดังนี้
1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน
2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
หน่ว ยงาน ซึ่งหน่ว ยงานสามารถจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ต้น แบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Template) ที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ณัฐนันทพร ถ้วนถี่ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง การศึก ษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนต่อการดาเนินงานของศาลปกครองพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่าในภาพรวมระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการดาเนินงานของศาลปกครองพิษณุโลกทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย
และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
พิษณุโลกทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ รายได้ มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงานของศาลปกครองพิษ ณุโ ลก ส่ว นเพศ ระดับการศึก ษา
สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่ อการดาเนินงาน
ของศาลปกครองพิษณุโลก
ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับ รู้ข้อมูล ข่าวสารขององค์ การบริห ารส่ว นต าบล ในอ าเภอทุ่ งฝน
จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลในอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และเขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตะพานหิน จานวน 16 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 11,326 คน
โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จานวน 390 คน
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อนาแบบสอบถามที่รวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้น
น าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการบันทึกลงรหัสในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวด้วย Independence
Sample T- test และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) และ การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่
ด้วยผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)

ผลการศึกษา
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมือ ง
ตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 อายุ 38 – 47 ปี จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 มี
ระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จานวน 178 คิดเป็นร้อยละ 45.60 ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27. 40 มีรายได้ (ต่อเดือน) 15,001 - 21,000 บาท จานวน 101 คน และส่ วนใหญ่อาศัยอยู่
ในชุมชนพฤกษะวันโชติการาม จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40
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2) การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ ของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80)
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีความสาคัญอันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านการเลือกจดจาข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.90) โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ประชาชนสามารถจดจาข้อมูลข่าวสารของราชการที่ให้ความสนใจได้
(ค่าเฉลี่ย 3.12) ลาดับต่อมาคือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนจดจาได้นั้น มีความสอดคล้อง
กับประสบการณ์ ความรู้เดิม ทัศนคติ และความเชื่อของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ประชาชนเคยแนะนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตะพานหิน
ให้แก่ผู้อื่น
ด้านที่มีความสาคัญอันดับสอง 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)
ด้านที่มีความสาคัญอันดับสาม 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 อาคารสานักงานเทศบาล
เมืองตะพานหิน (ค่าเฉลี่ย 2.47)
และด้านที่มีความสาคัญอันดับสี่ ด้านการเลือกให้ความสนใจข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.58)
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนได้รับรู้ มีประโยชน์ สามารถ
นาไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมได้ (ค่าเฉลี่ย 3.13) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ
ประชาชนมักจะสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองตะพานหินด้านคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ และคู่มือการติดต่อราชการ (ค่าเฉลี่ย 2.98) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมักจะ
สนใจข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองตะพานหินด้านการเงินและงบประมาณ เช่น เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ต่าง ๆ การประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา (ค่าเฉลี่ย 2.98)
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3) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ความต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
(1) ความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ พบว่า ประชาชนต้องการให้เทศบาล
เมืองตะพานหิน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ ผ่านทางประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที ่เ ทศบาลเมือ งตะพานหิน หอกระจายข่ า วภายในชุม ชน บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และช่องทางโซเชียล
มีเดียอื่น ๆ และเอกสารรูปเล่มที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการที่จาเป็น
ด้านเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารของราชการ พบว่า ประชาชนต้องการให้เทศบาลเมือง
ตะพานหิน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต่าง ๆ โครงการ
พัฒนาต่าง ๆ รวมถึงด้านงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงาน ด้านนโยบายรัฐบาลและสวัสดิการต่าง ๆ ที่
ประชาชนพึงได้รับ ตลอดจนต้องการให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น หลักเกณฑ์และอัตรา
ภาษี ข้อกฎหมาย และวิธีการดาเนินการตามกฎหมายข้อบังคับ อีกทั้งยังต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการด้านคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการติดต่อราชการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอ
คาปรึกษา การตรวจสอบข้อมูล การร้องเรียน เป็นต้น
(2) ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
พบว่า ประชาชนมองว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองตะพานหิน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายไม่ทั่วถึง บางจุดลาโพงเสียหายทา
ให้ไม่ได้ยิน บางจุดเสียงเบาเกินไป บางจุดไม่มีลาโพง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่ใน
พื้นที่จากัด ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่สาคัญ ไม่มีการประกาศให้ประชาชนทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน
และ เอกสารและวารสารของหน่วยงานที่แจกให้ประชาชน มีข้อมูลข่ าวสารไม่ครบถ้ว น รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในชุมชมไม่ทั่วถึงและยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้
(3) ข้อเสนอแนะในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พบว่า ประชาชนเสนอให้เทศบาลเมืองตะพานหินเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่
เข้าใจได้ง่าย จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกช่องทางและต่อเนื่อง ควรเผยแพร่วารสาร
ของหน่วยงานเดือนละครั้ง ควรปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุม เสนอให้ รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
ประชาชนตรวจดูได้สะดวก ควรจัดทาคู่มือการติดต่อราชการและคู่มือการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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แจกจ่ายให้ประชาชน และแนะนาให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน
จัดประชุมหารือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ประชาชนได้รับทราบ
4) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น
และตัวแปรตาม
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน 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
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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 อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
(1) ควรด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารเดิมที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
(1.1) ปรับปรุงและติดตั้งลาโพงสาหรับกระจายเสียงตามสายให้ทั่วถึง
(1.2) ปรับ ปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละชุมชน ให้มีความทันสมัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน ในรูปแบบที่ดึงดูดและเข้าใจง่าย
(1.3) ควรเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(1.4) จัดให้มีกลุ่มไลน์ หรือเพจเฟสบุ๊คของศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขงเทศบาลเมื อง
ตะพานหินโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผลแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน
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(2) ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ อาคารสานักงาน
เทศบาลเมื อ งตะพานหิ น หรื อ ใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม
มากขึ้น
(3) ควรจัดทาข้อมูลข่าวสารของราชการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
และดึงดูดความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารด้านที่ประชาชนต้องการ ซึ่งได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต่าง ๆ โครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงด้านงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านนโยบายรัฐบาลและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ประชาชน
พึงได้รับ ตลอดจนคู่มือต่าง ๆ ทั้งคู่มือด้านกฎหมาย และคู่มือการติดต่อราชการที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
(4) ในการประชุมที่มีประชาชนเข้าร่วมและในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ควรสอดแทรก
เรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการต่าง ๆ
ให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ในการศึกษาวิจัยครั้งตัวไป ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ของมูล
ข่าวสารของราชการของประชาชนเพิ่มเติม
(2) ควรศึกษาในประเด็นการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ
เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหินเพิ่มเติม เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวทางที่ช่วยยกระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
(3) ควรศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ในระดับดีเยี่ยม หรือจากชุมชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูง เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
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การศึกษาการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
อังคณา ผ่องผิว*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่องการศึกษาการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อต้องการศึกษากระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนากระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการดาเนินงานให้มีผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพ
ยาเสพติดไม่หันกลับไปเสพซ้า และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นการตัดวงจร
ยาเสพติด จากการศึกษากระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กระบวนการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ
ด้านการค้นหาผู้เสพ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการค้นหา สถานที่คัด กรองศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคลากรไม่สามารถรองรับการทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเหตุให้ไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถคัดแยกเป้าหมายเพื่อดาเนินตามมาตรการได้อย่างตรงจุด
การคัดกรองผู้เสพ มักมีข้อบกพร่องไม่สามารถแยกสถานะว่าเป็น ผู้เสพหรือผู้ติดและอยู่ใน
ระดับใด ทาให้การบาบัดรักษาขาดคุณภาพ และที่สาคัญบางกรณีทาให้ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด
รายย่อยที่เป็นผู้เสพเข้ามาอยู่ร่วมกันในศูนย์ฯ เป็นช่องทางให้การค้ายาเสพติดในพื้นที่ขยายตัวเป็น
เครือข่ายค้ายาเสพติดในเวลาต่อมาได้
การบาบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่าบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ
และเมื่อการคาสั่งเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เจ้าหน้าที่อาจมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่เพียง
พอที่จะนาไปถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษา

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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และการบริหารจัดการค่าย การบริหารจัดการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขาดเอกภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร ส่วนใหญ่ฝ่ายสาธารณสุขดูแลบริหารหลักสูตร ส่วนฝ่ายปกครองดูแลบริหาร
งบประมาณในทางปฏิบัติฝ่ายสาธารณสุขเป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิค
การติดตามและการให้ความช่วยเหลือหลังการบาบัด พบว่า ผู้ผ่านการบาบัดส่วนหนึ่งจะ
หายไปจากการติดตามหรือติดตามได้ไม่ครบ โดยเฉพาะบางรายเปลี่ยนที่อยู่ออกนอกพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้
มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นผู้เสพซ้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีจานวนจากัดมีภารกิจในหน้าที่
ทั้งงานปกติควบคู่กับงานยาเสพติด ทาให้การติดตามและช่วยเหลือขาดคุณภาพ
ซึ่งผลการดาเนินงานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมจังหวัดพิษณุโลก ในปีงบประมาณ 2563
นี้ พบว่า การนาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบาบัดรักษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เนื่องจากยังพบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการดาเนินงาน การพัฒนาขั้นตอนกระบวนการในการ
ด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถทันกับวิธีการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อท าลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน
ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การบริหารจัดการค่าย การไม่กลับไปเสพซ้า
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บทนา
จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก ของสานักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของ
องค์การสหประชาชาติ (1) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรใช้ยาเสพติดจานวนประมาณ 255 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของประชากรโลก และจากผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศไทย ในปี
2561 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด พบว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีทั้งสิ้น 230,984 คน เป็นผู้ต้องหา
รายใหม่ 137,457 คน ในจานวนผู้ต้องหารายใหม่นั้น ร้อยละ 76.53 เป็นผู้ต้องคดีที่ถูกจับกุมในคดียา
เสพติด และต้องคดีในข้อหาเสพยาเสพติดมากที่สุดถึง จานวน 53,469 คน ซึ่งจากการเปรียบเทียบ 5
ปีย้อนหลัง ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ต้องหารายเก่าหรือ
ผู้ต้องคดีที่ถูกจับกุมซ้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมหรือกระทาความผิดซ้าในคดี
ยาเสพติดมากกว่า 1 ครั้ง จานวน 12,336 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2560
ส่วนใหญ่เป็นการกระท าความผิดซ ้าในข้อหาเสพยาเสพติด และกว่าร้อยละ 93 เป็นการกระท า
ความผิดซ้า 2 ครั้ง
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยนาผู้เสพยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้
ตามปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้าอีกครั้ง การดาเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น
มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพและนาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นส่วน
ใหญ่ ตามแนวทางประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของ
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติ ดที่ได้ด าเนินการในเชิงคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการบ าบั ด ฟื ้ น ฟู รวมทั ้ ง ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบ าบั ด รั ก ษาทุ ก ระบบ ทางส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดหลักสูตร
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดขึ้น
ส านักงานคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนนโยบาย และงบประมาณให้
สามารถดาเนินการบริหารจัดการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รวมถึงกากับติดตาม
ประเมินผล แก้ไขปัญหาการด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในภาพรวมของ
ประเทศ และส านักงานป้องกัน และปรามปรามยาเสพติดภาค ให้การสนับสนุนบุคลากรในการ
ดาเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และกากับติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
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ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในช่วงปีงบประมาณ 2562-2563 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
พิษณุโลก มีผู้ผ่านการบาบัดจานวนทั้งสิ้นจานวน 764 คน โดยจาแนกผู้ป่วยเป็นผู้เสพ จานวน 762 คน
ผู้ใช้ จ านวน 1 คนและไม่ร ะบุ จ านวน 1 คน โดยมีระยะเวลาในการจัด ค่ าย 12 วัน ผู้เข้าค่ า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 33.57 อายุต่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 30.63 มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่า
ร้อยละ 69.37 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยยาเสพติดหลักที่ใช้เมทแอมเฟตามีนหรือยาเสพติดคิด
เป็น ร้อยละ 95.85 กัญชา ร้อยละ 3.79 และไอซ์ ร้อยละ 0.36 โดยเมื่อเปรีย บเที ยบระหว่ า ง
ปีงบประมาณ 2562 กับ 2563 พบว่า จากปี 2562 มีจานวนผู้เข้าบาบัด จานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ
10.67 และในปี 2563 มีจานวนผู้เข้าบาบัด จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ซึ่งจานวนผู้บาบัด
รายใหม่มีจานวนลดลง
แต่ที่ผ่านมา พบข้อมูลการเข้ารับการบาบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ
ยาเสพติดมีจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้อง
การศึกษาว่ามีองค์ประกอบใดที่จะทาให้การดาเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
ให้ประสบความส าเร็จได้ทั้งในด้านของการป้องกัน การเฝ้าระวัง การบ าบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแล
สงเคราะห์ผู้มีปัญหาแนวทางการบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดการศึกษาครั้งนี้จะทาให้ได้ข้อมูลที่จะช่วย
ทาให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คาถามการวิจัย
กระบวนการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีขั้นตอน
และปัญหาอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) ศึกษากระบวนการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
3) เพื ่ อเสนอแนะการพั ฒนาในการด าเนิ นงานบ าบั ดรั กษาผู ้ เสพยาเสพติ ด กรณี ศ ึ ก ษา
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึ ก ษาเฉพาะพื ้ น ที ่ ห น่ ว ยราชการจั ง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก และด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ในระหว่ า งเดือน
กรกฎาคม–กันยายน 2563
ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 20 คน ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 (ส่วนประสานพื้นที่)
2) ผู้ประสานจังหวัดพิษณุโลก (ชุดประชารัฐ)
3) เจ้าหน้าที่ตารวจ
4) เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
5) ฝ่ายอานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด/
อาเภอ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key
Informants) และการบันทึกเสียง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้ว ยการวิเคราะห์เนื ้ อ หา
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้น าเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดท าให้เป็นระบบ และการหา
ความหมายแยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้ส ามารถ
นาไปสู่ความเข้าใจต่อสถานการณ์การปราบปรามยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีเพื่อ
การศึกษาการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คานึงถึงประเด็นจริยธรรม
ในการวิจัยเป็นสาคัญ คือ การดาเนินการเก็บข้อมูลนั้นจะต้องผ่านการขออนุญาต และยินยอมใจจาก
ฝ่ายผู้ให้ข้อมูล โดยผลการวิจัยจะต้องไม่ทาให้เกิดผลกระทบในทางลบโดยตรงแก่ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะ
นาไปสู่ความเสียหายของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
พิษณุโลก แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
1) ศึกษากระบวนการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมี
การจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อการทางาน ในด้านการค้นหาผู้เสพยาเสพติด
เพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา โดยทุกอาเภอในจังหวัดพิษณุโลกตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นพร้อมกัน
และมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย หากพบผลบวกจะแจ้งสิทธิและสอบถามความยินยอมในการเข้า
รับการบาบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าหากไม่ยอมรับผลการตรวจปัสสาวะจะส่ง
ยืนยันผล ณ สถานพยาบาล ถ้าหากผลปรากฏว่ามีสารสารเสพติดในร่างกายจะส่งเข้าสู่กระบวนการ
บังคับบาบัด
สาหรับวิธีการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อนามาเข้าค่าย จะดาเนินการโดยการประสานขอความ
ร่วมมือในการค้นหาโดยการตั้งจุดตรวจปัสสาวะเป็นหลัก การตรวจค้น จับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระทา
ความผิด โดยการตั้งด่านตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตารวจจะเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานตาม
ประกาศคาสั่ง คสช. ที่ 108/2557 ซึ่งยังคงมีข้อจากัดหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึง
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดในการทางานด้านอื่นด้วย การตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องสงสัยไม่สามารถทาได้อย่าง
ครบถ้วน เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ในแต่ละด้านได้ ช่วงเวลาในการ
ตรวจค้น จับ กุมไม่สัมพัน ธ์กับ การท างานของส่วนงานอื่นที่ต่อเนื่อง อาทิ การคัดกรอง และการ
บาบัดรักษา และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคาสั่งฯ
และพบว่ามีผู้เสพยาเสพติดอายุต่ากว่า 18 ปี จานวนมากขึ้นไม่สามารถนาเข้าบาบัดในค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องส่งเข้าบาบัดในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) และพบผู้เสพที่เคยเข้า
รับการบาบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้ว มีประวัติในระบบ บสต.แล้ว ไม่ สามารถน าเข้า
บาบัดในระบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อีก
การคัดกรองผู้เสพยาเสพติด พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรอง โดยจะมีการคัดกรองตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ
มีกระบวนการคัดแยกผู้เสพยาเสพติ ดเข้าสู่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กระบวนการบาบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 9 วัน และฝึกอาชีพ
30 ชั่วโมง โดยตารางกิจกรรม 9 วัน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รวมกับ 3 วัน (ฝึกอาชีพ) เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว และทีมวิทยากรมีความรู้ความสามารถ
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2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
(1) การค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และการนาเข้ารับการบาบัดยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กระบวนการค้นหา สถานที่คัดกรอง ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคลากรไม่สามารถรองรับการ
ทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเหตุให้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถคัดแยกเป้าหมายเพื่อดาเนิน
ตามมาตรการได้อย่างตรงจุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการบาบัดก็จะ
เร่งรัดให้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และนาตัวส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ทันตามกาหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการทางานแบบประชารัฐ ผู้เข้ารับการบาบัด
ระบบสมัครใจจึงมิใช่ผู้เสพ/ผู้ติดที่มีความสมัครใจอย่างแท้จริง แต่เป็นระบบสมัครใจกึ่งบังคับ นั่นเอง
(2) การบริ ห ารจัด การศู นย์ป รั บเปลี่ ยนพฤติก รรมขาดเอกภาพและมาตรฐานตาม
หลักสูตร ส่วนใหญ่ฝ่ายสาธารณสุขดูแลบริหารหลักสูต ร ส่วนฝ่ายปกครองดูแลบริหารงบประมาณ
ในทางปฏิบ ัติฝ ่ายสาธารณสุขเป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิค และในส่ว นของการคัดกรองมัก มี
ข้อบกพร่องไม่สามารถแยกสถานะว่าเป็น ผู้เสพหรือผู้ติดและอยู่ในระดับใด ทาให้การบาบัดรักษาขาด
คุณภาพ และที่ส าคัญบางกรณีท าให้ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ ายาเสพติดรายย่อยที่เป็นผู้เสพเข้ามาอยู่
ร่วมกันในศูนย์ฯ เป็นช่องทางให้การค้ายาเสพติดในพื้นที่ขยายตัวเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดในเวลา
ต่อมาได้
(3) งบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย ในแต่ละปีเฉพาะจานวนผู้ที่ศาล
สั่งให้เข้ารับการบาบัดที่ต้องมีการควบคุมตั วอย่างเข้มงวดเป็นจานวนมาก/ต่อปี ในขณะที่จานวนผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ตกค้างยังไม่ได้รับการบาบัดรักษามีจานวนมาก แต่มีข้อจากัดทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรด้านการบาบัดรักษามีอยู่ไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการบาบัดรักษาเป็น
อย่างมาก
(4) การติ ด ตามและการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หลั ง การบ าบั ด พบว่ า เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย
สาธารณสุขเป็นหลักในการนัดหมายติดตาม โดยใช้โรงพยาบาลในพื้นที่เป็นสถานที่ติดตาม ผู้ผ่านการ
บาบัดส่วนหนึ่งจะหายไปจากการติดตามหรือติดตามได้ไม่ครบ โดยเฉพาะบางรายเปลี่ยนที่อยู่ออก
นอกพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้มีโอกาสสูงที่ จะกลับมาเป็นผู้เสพซ้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีจานวน
จ ากัดมีภารกิจในหน้าที่ทั้งงานปกติควบคู่กับงานยาเสพติด ท าให้การติดตามและช่วยเหลือขาด
คุณภาพ
(5) สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่เอื้ออานวย สภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชน
เป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ผู้ผ่านการบาบัดรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้หรือหันกลับไปใช้ยาเสพติด
อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันสังคมไทยกาลังประสบปัญหาศีลธรรมเสื่อมถอย ทาให้สิ่งที่เป็น
อบายมุขแพร่กระจายอยู่ในครอบครัวและชุมชนมากมาย เช่น การดื่มสุรา การติดเล่นหวย การเล่น
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พนันจนเป็นหนี้สิน การเที่ยวกลางคืน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและยาเสพ
ติดทั้งสิ้น
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
(1) ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนาส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังศูนย์เพื่อการ
คัดกรองและให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองส่งปัสสาวะไปตรวจเพื่อรับรองผลในขั้นที่สอง (ตามแนวทางการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
ในการดาเนินคดี
(2) ในกรณีที่ศูน ย์เ พื่ อ การคั ด กรองไม่เปิด เนื่องจากเป็นวั นหยุ ดราชการหรื อ เป็ น
ช่วงเวลากลางคืนให้นาตัวผู้ต้องสงสัยไปยังสถานีตารวจ เพื่อให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้ นลง
บันทึกประจาวัน พร้อมกาหนดวันและเวลาให้ผู้ต้องสงสัยต้องไปแสดงตนที่ศูนย์เพื่อการคัดกรอง ซึ่งก็
คือวันเปิดทาการวันแรก และให้พนักงานสอบสวนส่งเอกสารต่างๆ และตัวอย่างปัสสาวะไปยังศูนย์
เพื่อการคัดกรอง เพื่อดาเนินการตรวจรับรองผลในขั้นที่สองต่อไป
(3) กรณีที่ผู้ต้องสงสัยฯ ไม่ไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือไม่ไปบาบัดฟื้นฟูฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือสถานบาบัดฟื้นฟู จัดทาบันทึกการไม่มาแสดงตัว
พร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นดาเนินการออกหมายเรียก เพื่อนาส่ง
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดต่อไป
(4) การติดตามให้ดาเนินการนัดหมายให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูมาแสดงตนเพื่อรับการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบาบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน และ
ให้มีการตรวจปัสสาวะผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูทุกครั้ง โดยให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูอาเภอประสานขอความร่วมมือจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการมารายงานตัวอย่างเพื่อรับการติดตามต่อเนื่องภายหลังการบาบัดฟื้นฟู ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้เสพยาเสพติดเองที่จะได้มีโอกาสได้รับการดูแล และช่วยเหลือจนสามารถกลับไป
ประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

การอภิปรายผล
การศึกษาการบ าบัด รักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึก ษาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวั ด
พิษณุโลก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
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ค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบความสาเร็จในการบาบัด รักษาผู้เสพยา
เสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส านักงานคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนนโยบาย และงบประมาณให้
สามารถดาเนินการบริหารจัดการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รวมถึงกากับติดตาม
ประเมินผล แก้ไขปัญหาการด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในภาพรวมของ
ประเทศ และส านักงานป้องกัน และปรามปรามยาเสพติดภาค ให้การสนับสนุนบุคลากรในการ
ดาเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และกากับติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
ข้อมูลการเข้ารับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติ ดมี
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดเป็นจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะทาให้การดาเนินการจัด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้ประสบความสาเร็จได้ทั้งในด้านของการป้องกัน การเฝ้า
ระวัง การบ าบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแลสงเคราะห์ผู้มีปัญหาแนวทางการบ าบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติด
การศึกษาครั้งนี้จะทาให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพ
ติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สาเหตุภายในจากตัวบุคคล
สภาพจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเลิกเสพยาเสพติด มีการยับยั้งชั่งใจและควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเนื่องจากผู้ติดยาเสพติดนั้น แม้เพียงนึกถึงยาเสพติดหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ก็อาจนาไปสู่การหวนกลับไปเสพยาเสพติดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นผู้ที่ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติด
จาเป็นต้องมีการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองที่ดี สามารถวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงสาเห ตุอันน าไปสู่
อาการอยากเสพยาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากสาเหตุเหล่านั้น หากบุคคล
สามารถปฏิเสธการเสพยาเสพติดได้จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ และเกิด
ความรับรู้ในความสามารถของตนเองทาให้เกิดกาลังใจในการปฏิเสธการเสพยาเสพติดในครั้ งต่อๆ ไป
ได้ง่ายมากขึ้น (อรอนงค์ หงส์ชุมแพ, 2538, หน้า. 11-12)
สาเหตุจากสภาพแวดล้อม
การแสดงออกของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของผู้ให้ข้อมูล (พรรณณี วาทิสุนทร และ
กฤติกา เฉิดโฉม, 2552) พบว่าหากครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ให้ข้อมูลปฏิบัติและแสดงความรู้สึกใน
การสนับสนุนให้หยุดเสพยาเสพติดจะทาให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถคงสภาพการเป็นผู้ไม่เสพยาเสพติดซ้าไว้
ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว แต่มักเป็นการ
แสดงออกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถรับรู้ได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การดาเนินการในระบบพื้นที่พบว่ามีการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติในการประชุมใน
ระดับพื้นที่ การเสวนา รวมทั้งผลการประเมินทางวิชาการต่อแนวทางตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ได้แก่
1) กาหนดบทบาทและแนวทางการด าเนินงานให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน โดยพิจารณาจากอานาจหน้าที่ แนวทางการดาเนินงาน ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ และ
ความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกาหนดบทบาทและแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ก าหนดกลไกหรือระเบียบปฏิบัติเพื่อรองรับการด าเนินงานที่เชื่อมต่ อ การ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และมี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการดาเนินงาน
3) จัดสรรทรัพยากรสาหรับดาเนินงานตามแนวนโยบายที่กาหนดให้ชัดเจนเพื่อให้
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่มีศักยภาพในการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างใน
ส่วนงานที่เกินภารกิจหรือความรับผิดชอบตามปกติของหน่วยงาน
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจสาหรับหน่วยปฏิบัติ เพื่อเอื้อต่อ
การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามนโยบาย
5) ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานในภารกิจด้านยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของผลการ
ปฏิบ ัติงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้แก้
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ
6) ทบทวนและถอดบทเรี ย นจากการด าเนิ น งานจากผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในแต่ ล ะ
หน่วยงาน/พื้นที่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติหรือส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้กาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวนโยบายที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) การจัดประชุมจากผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน (ส่วนกลาง) เพื่อหารือร่วมกั นใน
การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน บทบาท และแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
ดาเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในแนวนโยบายจากทุกภาคส่วน อันอาจนาไปสู่การเตรียม
ความพร้อมในการรองรับ การด าเนิ นงานตามนโยบายที่แ ต่ล ะหน่ว ยงานได้รั บมอบหมายอย่ า ง
สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน
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2 พัฒนา และสนับสนุนกลไกการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามให้มีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติงานได้ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงเงื่อนไขและข้อจากัดของบริบท
การดาเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ
3) พัฒนากลไกการบาบัดฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดในแต่ละประเภทอย่างจริงจัง มีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดกระบวนการบาบัดฟื้นฟูเต็มรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ติด รวมทั้งมี
ความพร้อมในการรองรับผู้เสพ/ผู้ติดในทุกประเภทของยาเสพติด
4) พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทีมวิทยากร ครูพี่เลี้ยง ควรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดประสบความสาเร็จ
5) กาหนดขั้นตอนและแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่ชัดเจน
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูทราบและสามารถเข้าถึงบริการได้
6) พัฒนาและสนับสนุนบทบาทการทางานของผู้นาชุมชน และฝ่ายปกครองในพื้นที่
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเข้าถึงกลุ่มผู้ผ่านการบาบัดในชุมชน เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้มีศักยภาพในการให้
ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือหรือประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
7) สร้างความร่วมมือจากภาคเอกชนและชุมชน โดยสร้างความเข้าใจและปรับ
ทัศนคติที่มีต่อผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างกลไกในการรองรับผู้ผ่านการบาบัดให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไป
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การศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนของ
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า
เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์
กฤษติภูมิ คงด้วง*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน
งานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการประชาชนงาน
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า
เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ ท าการศึกษาข้อมูล แบบผสม ทั้งเชิงปริมาณใช้การส ารวจ โดยการแจก
แบบสอบถาม จานวน 200 ราย และเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ 3 ราย ประชาชน
ผู้รับบริการอีก 20 ราย แล้วนามาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อนามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และดาเนินการวิเคราะห์ เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
นามาเรียบเรียงเป็นถ้อยคาบรรยาย หรือการพรรณนา
ผลการศึกษา โดยการแจกแบบสอบถาม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จานวน 117 ราย
ร้อยละ 58.5 มีอายุเฉลี่ย 20-40 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นคนโสด มีการศึกษาระดับมัธยม และผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่กาลังศึกษา จานวน 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
ถือว่าเป็นการบริการที่ ดี สะดวก รวดเร็ว ทาให้ประชาชนพึงพอใจ สามารถที่จะทาธุรกรรมอย่างอื่น
ได้ด้วย เช่น ธุรกรรมทางธนาคาร จ่ายค่าโทรศัพท์ หรือธุรกรรมอย่างอื่น เหมาะสาหรับคนที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่จาเป็นต้องใช้ บัตรประจาคัวประชาชนในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแม้กระทั้งวันปกติ
เนื่องจากศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้บริการตั้งแต่
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. พร้อมนี้ยังมีสถานที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก ที่นั่งเพียงพอสาหรับ
ผู้รับบริการ และสถานที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าที่เพียงพอ
ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า การให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ เหมาะสาหรับคนที่ไม่มีเวลาต้องการความรวดเร็ว และ
ได้รับบริการที่สะดวก มีความประทับใจในการบริการที่ดี ประชาชนพอใจที่มารับ บริการ ถึงแม้ว่าการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังให้บริการไม่ครบถ้วน เหมือนกับสานักทะเบียน
อาเภอ เช่น งานทะเบียนทั่วไป เปลี่ยนชื่อตัว งานเกี่ยวกับพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส การจด
ทะเบียนอย่า การแจ้งเกิด แจ้งตาย การเพิ่มชื่อ ไม่สามารถทาได้ ปัจจุบันจะให้บริการด้าน งานบัตร
ประจาตัวประชาชน เช่น ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตร และงานทะเบียนราษฎร การแจ้ง
ย้ายทะเบียนบ้าน เป็นต้น ที่ส าคัญศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการแบบไม่มีวัน หยุด
มีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยบางครั้งจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ใช้บัตรประจาตัวประชาชน จึงเกิดความสะดวกต่อผู้รับบริการ และมี ความพอใจมาก แต่ก็ยังมีปัญหา
อุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน กล้องถ่ายรูปเก่ารวมถึงชารุด ใช้เป็น
ระยะเวลานานถึง 10 ปี ทั้งนี้ ต้องมีงบประมาณในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดในการ
ให้บริการ สามารถที่จะแบ่งเบาภาระงานสานักทะเบียนอาเภอได้มาก
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บทนา
“ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม” คื อ หน่ ว ยให้ บ ริ ก ารประชาชน ที่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
ของกระทรวงมหาดไทย โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ
หน่วยงานในกากับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชน นางานบริการของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว การขอทราบข้อมูล/
ข่าวสาร การยื่ น เรื่อง และการขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดยติ ดต่ อ
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
32 กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และปลัดอาเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ จัดให้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน
ในจังหวัด อาเภอ หรือ กิ่งอาเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้
เพื่อให้ป ระชาชนสามารถติดต่ อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรืออนุมัติในเรื่องต่ า งๆ
โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์
เริ่มเปิดดาเนินงาน ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการ
เปิดดาเนินกิจการของห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ อย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์

วิธีการศึกษา
จากการทบทวน แนวคิด แนวคิด ทฤษฏี บทความ เอกสาร และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ ก าหนดวิธีการศึกษา ทั้งการแจก

399
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริการ แนวคิดวิธีการปรับปรุงการบริการภาครัฐ การจัดการผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มาติดต่อ
รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้างสรรพสินค้า
เทสโก้โลตัสเพชรบูรณ์ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 400 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2563) ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร Taro Yamane, (1973) ได้กลุ่มตัว อย่ าง
จานวน 200 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนที่มารับบริการ จานวน 20 ราย รวมทั้งสัมภาษณ์
เชิงลึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 3 ราย เป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง ปริมาณ และ
เชิง คุณภาพ จากนั้น ได้น าข้อมูลมาท าการประมวลผลด้ว ยคอมพิว เตอร์ โดยใช้ห ลักสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา
จากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ตีความข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา แล้วนามาเรียบเรียงเป็นถ้อยคาบรรยาย หรือการพรรณนา

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการแจกแบบสอบถาม ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นประชาชนต่อการให้บริการแต่ละด้าน และคาถามปลายเปิด
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 ต่ากว่า 9,000 บาท (ร้อยละ 57)
2) ส่วนความคิดเห็นประชาชนต่อการให้บริการแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านการให้บริการ
ความคิ ดเห็ น ของผู ้ มารั บบริ การศู นย์ บริ การร่ ว มจั งหวั ดเพชรบู รณ์ พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก เฉลี่ย 4.25 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้อนรับด้วย
อัธยาศัยเป็นมิตร เอาใจใส่ และมีมนุษย์สั มพันธ์ที่ดี 2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้
ครบถ้วนที่เกี่ยวกับงานทะเบียนฯ เช่นเดียวกับสานักทะเบียนอาเภอ (เฉลี่ย 4.31)
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(2) ด้านอาคารสถานที่
ความคิ ดเห็ น ของผู ้ มารั บบริ การศู นย์ บริ การร่ ว มจั งหวั ดเพชรบู รณ์ พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็น ด้านอาคารสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เฉลี่ย 4.16 (ส่ว น
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 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อเทียบแต่ละหัวข้อ (เฉลี่ย 4.22)
(4) ด้านระบบเทคโนโลยี
ความคิ ดเห็ นของผู ้ มารั บบริ การศู นย์ บริ การร่ วมจั งหวั ดเพชรบู รณ์ พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านระบบเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.67
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) พอใจเรื่อง มีช่องทางติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางกระดานข่าวและ e-Mail หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ อย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
เมื่อเทียบแต่ละหัวข้อ (เฉลี่ย 3.78)
สรุป แต่ละด้านที่มีการแสดงความคิดเห็นจากการแจกแบบสอบถาม ประชาชนส่วนใหญ่
พอใจในการให้บริการของส่วนราชการในพื้นที่เอกชน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน
3) ความคิดเห็นประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ สาหรับคาถามปลายเปิด
สามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) การศึกษา ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่พอใจในการให้บริการ
ที่ดี ไม่พบปัญหามากนัก เป็นการบริการที่ ดี สะดวก รวดเร็ว มีบางคนให้ความเห็นว่า ช่วงคนที่มารับ
บริการเยอะ เก้าอี้ไม่เพียงพอต่อบุคคลที่มารับบริการ
(2) ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องการให้เพิ่มเก้าอี้เพื่อความสะดวกต่อบุคคลที่มาใช้บริการ
มากกว่านี้ พื้นที่น่าจะมีความกว้างขวางมากกว่านี้ เพราะผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
(3) ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ พบว่า มีความน่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว มีป้ายบอก
รายละเอียดระหว่างรอคิวเตรียมเอกสาร ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้คาแนะนาดี มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามใน
การทาบัตรประชาชนหรือการให้บริการอย่างอื่นแก่ประชาชน
(4) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ พบว่า มั่นใจในการทางานของเจ้ าหน้าที่
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความประทับใจ มีความมั่นใจกับผู้รับบริการ และยังพบว่า เจ้าหน้าที่
สามารถอธิบายทาความเข้าใจกับประชาชนได้ดี ให้ความสะดวก มีเจ้าหน้าที่อาวุโสประจาศูนย์บริการ
ร่วมฯตลอดเวลา ทาให้มั่นใจในการให้บริการ
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สรุปประชาชนที่มารับบริการพอใจในการให้บริการ เป็นบริการที่ดีอยู่แล้ว มีบางเรื่องที่
จะต้องมีการปรับปรุง เช่น เก้าอี้นั่งรอ สถานที่ให้มีความกว้างขวาง ส่วนในการให้บริการเรื่องอื่นๆ นั้น
เป็นการบริการที่ดีอยู่แล้ว มีความเชื่อมั่นในการมารับบริการ

ผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
การสัมภาษณ์ ซึ่งได้สัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติประจาศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 3 คน และประชาชนผู้มารับบริการ จานวน
20 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน ผู้ศึกษาได้เสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) การให้บริการ
จากการสัมภาษณ์ จากเจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า การให้บริการของศูนย์บริการร่ว ม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการที่รวดเร็วไม่รอนาน เกิดความ
ประทับใจในการบริการที่ดี มีบัตรคิวให้บริการ เจ้าหน้าที่จะเรียกตามลาดับ ในระหว่างที่เข้ารับบริการ
สามารถให้ประชาชนเดิน ซื้อสิน ค้าในระหว่างรอได้ หรือท าธุรกรรมอย่างอื่น การให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังให้บริการไม่ครบถ้วนเหมือนสานักทะเบียนอาเภอ ยกตั วอย่าง
งานทะเบียนทั่วไป เปลี่ยนชื่อตัว งานเกี่ยวกับพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนอย่า
การแจ้งเกิด แจ้งตาย การเพิ่มชื่อ ยังไม่สามารถทาได้ ปัจจุบันศูนย์บริการร่วมสามารถให้บริการด้าน
งานบัตรประจาตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน เป็นต้น เมื่อทาบัตร
ประชาชนหาย มีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วน สามารถท าบัตรใหม่ในช่วงวันหยุดได้ พอใจที่มีส่วน
ราชการมาให้ บ ริ ก ารในพื ้ น ที ่ เ อกชน เพื ่ อ อ านวยความสะดวกในการท าธุ ร กรรม ที ่ เ กี ่ ย วกั บ
กรมการปกครอง ที่ส าคัญ คือ เปิดให้บริการโดยไม่มีวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันเสาร์ และ
วันอาทิตย์ และเมื่อประชาชนมาใช้บริการจานวนมาก อาจทาให้สถานที่แคบไปบ้าง ในช่วงเวลาที่มี
คนมามาก ทั้งนี้ผู้มารับบริการพอใจสถานที่จอดรถ เพราะสถานที่จะเป็นพื้นที่ของห้างสรรพสินค้ามี
ที่จอดรถเพียงพอ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาเครื่องมีไม่เพียงพอ ในวันทาการปกติวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ จะมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ให้บริการประจ าเครื่อง ทั้งงานทะเบียนบัตรประชาชน และ
งานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเวลาประชาชนมาใช้บริการมาก ทาให้ไม่สามารถบริการได้ทัน แต่ปัจจุบัน
มีปลัดอ าเภอมาช่วยงานอีก 1 คน ท าให้แก้ไขไปได้ แต่ปกติแล้ว จะมีเพียง 1 คน ซึ่งเกิดจากให้
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บริการร่วม ไปช่วยงานที่ทาการปกครองจังหวัด
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2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการ
จากการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาอุปสรรค ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์เก่า
และชารุดไม่ทันสมัย ใช้มาเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี จึงเห็นว่าในเรื่องอุปกรณ์เป็นอุปสรรคในการ
ทางาน ทาให้เกิดความล่าช้ า รวมถึงในการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ ล่าช้า จึงจาเป็นต้องตั้งงบประมาณ
ในการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม อุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง พบว่า เมื่อเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้บริ การ
ในวันหยุด เสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเกิดปัญหาเรื่องอุปกรณ์ติดขัด เครื่องขัดข้อง
ในการแก้ไขจะไม่ทราบวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ไม่มีความชานาญเครื่อง หรือแม้ในเวลาให้บริการ
วันปกติก็ยังเกิดปัญหาล่าช้าบางคราว ซึ่งประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะมารับบริการในช่วง
วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ โดยพาบุตรที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ มาทาบัตรครั้งแรกช่วงวันหยุด เนื่องจาก
สะดวกทั้งผู้ปกครองและเด็ก หรือคนที่ทางานในวันปกติไม่สะดวกที่จะมารับบริการ จึงมาดาเนินการ
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 ทาให้เกิดเสียงดัง
ในการจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งทาให้เสียงเข้ามาในศูนย์บริการร่วมโดยตรง ไม่สามารถปิดประตูกั้นเสียงได้
ทาให้เจ้าหน้าที่สื่อสารกับประชาชนที่มารับบริการไม่ได้ หรือในการเรียกตามบัตรคิว เกิดปัญหาทาให้
ผู้รับบริการไม่ได้ยินเสียงจากเจ้าหน้าที่ บางครั้งต้องตะโกนหรือให้เสียงเบาลงก่อน จึงเป็นอุปสรรค
ในการทางานอย่างหนึ่ง
3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณ์ จากเจ้ าหน้าที่ผ ู้ปฏิบัติงาน พบว่า ข้อเท็จจริงศูนย์บริการร่วมจังหวัด
เพชรบูร ณ์ในประกาศครั้งแรก มีการให้บริการของส่ว นราชการอื่นร่ว มด้ว ย ปัจจุบัน จะมีเพียง
สานักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น ที่มาให้บริการในการต่อภาษีรถ เพียงวันเดียวคือวันเสาร์ ส่วนใหญ่
จะเป็นการให้บริการของกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่จึงอยากให้มี ส่วนราชการอื่นๆ มาให้บริการ
ประเด็นที่ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คือ การพัฒนาปรับปรุงในด้านเทคโนโลยี
ให้ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น และยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล อนาคตอาจ
จะนาแอบพลิเคชั่น (Application) จองคิวออนไลน์เข้ามาใช้ในการให้บริการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริก ารมากขึ้นได้ การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีนั้ นโดยมีบุคลกรในการให้บริการที่เพียงพอ
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ปลัดอาเภอ 2 คน ตามโครงสร้างจะมีปลัดอาเภอ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน
เพราะปลัดอาเภอที่มาช่วยงานอาจจะย้ายไปที่อื่นได้
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ผลสัมภาษณ์ประชาชน
สัมภาษณ์ประชาชน จ านวน 20 คน เพิ่มเติมจากการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มากขึ้นโดยแบ่งประเด็นที่สัมภาษณ์เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) ด้านการให้บริการ
จากการสัมภาษณ์ประชาชนเพิ่มเติม พบว่า ด้านการบริการ ประชาชนให้ข้อมูลว่าเป็นบริการ
ที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในห้างสรรพสินค้า สามารถเดินทางมาทา
ธุรกรรมทางการเงิน หรือซื้อสินค้าครบวงจรในที่เดียวสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์
ด่วนที่จ าเป็นต้องใช้บั ตรประจ าตัวประชาชนในวันหยุด โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าที่มาติดต่ อ
ศูน ย์บ ริการร่ว มจะเป็น ทางเลื อก ในการเข้ามาใช้ บริ การซึ่งท าได้ รวดเร็ว ไม่ จ ากัดเวลา สถานที่
แต่เนื่องจากการบริการอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับสานักทะเบียนอาเภอ ในภาพรวมเป็นการให้บริการ
ที่ดี พอใจในการเปิดให้บริการของศูนย์บริการร่วมที่เปิดเวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ทาให้ สามารถ
มาทาธุรกรรมหลังเวลา 16.30 น.
2) ด้านอาคารสถานที่
จากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้เพิ่มเติม พบว่า ผู้รับบริการมีความพอใจในสถานที่ ในภาพรวม
มีเก้าอี ้ใ ห้ น ั่ ง คอย อากาศถ่า ยเทสะดวก ไม่มีความอึ ด อั ด มารับบริก ารได้ต ลอดเวลา สามารถ
ทาธุรกรรมอย่างอื่นก่อนที่จะมารับบริการศูนย์บริการร่วม มีบางคนให้ข้อมูล ว่า เมื่อประชาชนมารับ
บริการพร้อมกัน เก้าอี้ อาจจะไม่พออยู่บ้างซึ่งเก้าอี้มี อย่างจ ากัดเพียง 15 ตัว และช่วงโรคระบาด
COVID 19 มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้สถานที่แคบในบางเวลาที่เกิดโรคระบาด ปกติแล้ ว
เพียงพอ สถานที่จอดรถมีเพียงพอสาหรับประชาชน
3) ด้านการบริการสาธารณะ
จากการสัมภาษณ์ประชาชนเพิ่มเติม พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ซึ่งมีการติด
ป้ายประสัมพันธ์ให้ได้ทราบในการทาธุรกรรมแต่ละเรื่องใช้เวลาทากี่นาที มีการให้บริการจับบัตรคิว
เมื่อผู้รับบริการมาพร้อมกัน ได้รับการอานวยความสะดวกในการรับบริการ
4) ด้านระบบเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณ์ป ระชาชนเพิ่มเติม พบว่า ส่ว นใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้ว เทียบกับสมัยที่ต้องถ่ายรูปด้วยฟิ ล์ม ซึ่งทาได้ล่าช้า ในด้านของระบบ
รวดเร็วทันใจ อย่างกรณีบัตรหายเพียงแค่ใช้ใบขับขี่รถก็สามารถเป็นหลักฐานประกอบได้ โดยปัจจุบัน
จะเป็น ระบบออนไลน์ และเป็น การจัดเก็บฐานข้อมูล ในระบบ มีการบันทึกภาพใบหน้า บันทึก
ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลไว้ ถ้าสแกนลายนิ้วมือไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาใบหน้าในระบบ
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ประกอบด้วย ทาให้สามารถทาบัตรประชาชนที่ไหนก็ได้ของประเทศ และยังพบว่าการบริการของ
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ระบบออนไลน์มีความทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามี ความพอใจมากในการ
ให้บริการ ผู้ศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ แนวคิด
วิธีการปรับปรุงการบริการภาครัฐการจัดการผลการปฏิบัติงาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบ
ประเมินความคิดเห็น ทั้งในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เชิงลึก ต่อประสิทธิผ ลการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1) จากการแจกแบบสอบถามประชาชน พบว่า ในแต่ละด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก
และการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนผู้รับบริการ ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ในการให้บริการ
ศูน ย์บ ริการร่ว มจังหวัดเพชรบูร ณ์ เป็นการบริการที่ดี ส่ว นใหญ่พอใจในการให้บริการ มีความ
สะดวกสบาย ทั้งได้มาทาธุรกรรมอย่างอื่นประกอบด้วย ทาให้ รู้สึกเหมือนไม่ได้มารับบริการจากส่วน
ราชการ รู้สึกเหมือนมาเดินห้างสรรพสินค้า มีความพอใจ ทั้งสถานที่จอดรถที่มีเพียงพอ สถานที่ให้บริการ
กว้างขวางเพียงพอสาหรับผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2561, หน้า. 60) พบว่า
แนวทาง NPM ให้ความส าคัญการกระจายการให้บริ การ ริเริ่มการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สนองความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้กับลู กค้า เพิ่มจิตวิญญาณแบบผู้ประกอบการในการให้บริ การ
สาธารณะ และสอดคล้องกับ Dunleavy & Hood, (1994 อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ, 2561, หน้า. 19)
พบว่าในการปฏิรูประบบราชการ มักจะเน้นเรื่องของการแปรรูปกิจการภาครัฐให้เป็น เอกชนมากขึ้น
และการเน้นไปที่ประสิทธิภาพและผลงานการจัดทาระบบบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน
2) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
เรื่องความเหมาะสมต่อการให้บ ริการประชาชน เป็นประโยชน์ที่ส ่ว นราชการออกมาให้บริการ
ประชาชน ในพื้นที่เอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้า และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่
รวดเร็ว สะดวก เหมาะสาหรับคนที่ไม่มีเวลา ประทับใจทาให้ไม่ต้องรอนาน ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เป็น
พื้นที่ห้างสรรพสินค้า คือ ประชาชนสามารถที่จะทาธุรกรรมด้านอื่นได้ด้วย เช่น ทาธุรกรรมธนาคาร
หรือ ซื้อสินค้าในระหว่างรอ สอดคล้องกับ คานาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ได้ให้ความหมายของ การ
บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ของบุคคลอื่นและทาให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระท านั้นๆ ซึ่งการ
บริการที่ดี จะเป็นการกระทาที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ที่แสดงเจตจานงให้ได้ตรงกับสิ่งที่
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บุคคลนั้นคาดหวัง พร้อมทั้งทาให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดี และประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับ ในช่วง
เวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปประเด็นได้
ดังนี้
(1) เครื่องกดบัตรคิวช ารุด เจ้าหน้าที่จึงท าการแก้ไขโดยใช้แผ่นพลาสติกติ ดตัว เลข
ซึ่งเรียกตามหมายเลขที่จับตามคิว โดยรวมไม่พบปัญหามากนัก
(2) การให้บริการ พบว่า ยังให้บริการไม่ครบถ้วนเหมือนส านักทะเบียนอ าเภอ ด้วย
ข้อจากัดบางประการ ซึ่งบางเรื่องที่ยังทาไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น เปลี่ยนชื่อตัว การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนอย่า การแจ้งเกิด แจ้งตาย งานเกี่ยวกับพินัยกรรม การเพิ่มชื่อ ปัจจุบันศูนย์บริการร่วม
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้บริการเรื่อง การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน การขอเลขที่บ้าน บัตรประจาตัวประชาชน
เช่น ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2560,
หน้า. 16-17) ว่าได้กาหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบราชการไทยออกเป็น 4 ด้าน คือ
1) การให้บริการประชาชน
2) ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้เหมาะสม
3) ยกระดั บ ขี ดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้ อยู่ ในระดั บสูง และ
เทียบเท่าเอกชน
4) พัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ทั้งนี้เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ก.พ. ได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ 7 ประการ
และประการหนึ่งที่เกี่ยวข้อง คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน
(3) เจ้าหน้าที่ ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ เครื่องสแกน
กล้องถ่ายรูป เก่าและชารุด มีการใช้เป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี ทาให้เกิดความล่าช้า อุปกรณ์ติดขัด
ทางานไม่เต็มที่และระบบเครื่องขัดข้อง ไม่เว้นแม้แต่การให้บริการเวลาปกติ หรือวันเสา-อาทิตย์
ช่วงเวลาที่คนมาใช้บริการมากๆ และในช่วงวันหยุดเจ้าหน้าที่ซึ่งหมุนเวียนมาให้บริการในวันเสาร์และ
อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ พบว่า เครื่องติดขัดบ่อย ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีได้ เนื่องจากไม่มี
ความคุ้นชินกับเครื่อง ทาให้แก้ปัญหาได้ล่าช้ากว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจา ซึ่งจะมีความคุ้นชินมากกว่า
แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ดังที่กล่าวมา สอดคล้องกับ ณัฐธิดาวัลย์ จันทนา (2553) พบว่าการ
บริหารจัดการกระบวนการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลา วั สดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมยังไม่
เพียงพอ ขาดการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์เก่าไม่ทันสมัย
(4) เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ พบว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจ คือ ประตูเปิดโล่ง สามารถเดินเข้าออกแบบไม่มีประตูกั้น เมื่อห้างสรรพสินค้ามีกิจกรรม
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จัดบูธสนับสนุนโปรโมชั่นสินค้า บูธโชว์รถ ที่มาจัดบริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ซึ่งมีการใช้เสียงลาโพง
ทาให้เกิดเสียงดังเข้ามาที่ศูนย์บริการร่วมโดยตรง ทาให้เจ้าหน้าที่มีปัญหาในการสื่อสารกับประชาชน
ที่มารับบริการ ทาให้ไม่สามารถได้ยินเสียงในการสื่อสาร หรือในการเรียกตามคิวในการให้บริการทาให้
ไม่ได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่ และต้องตะโกน หรือให้เสียงเบาลงก่อน จึงจะสามารถเรียกตามบัตรคิวได้
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
(5) ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมีการให้บริการของ
ส่วนราชการอื่นร่วมด้วย เช่น สานักงานขนส่งจังหวัด สานักงานจังหวัด (ศูนย์ดารงธรรม รับเรื่องราว
ร้องทุกข์) แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สานักงานที่ดินจังหวัด เป็นต้น ปัจจุบันมีเพียงสานักงาน
ขนส่งจังหวัดเท่านั้นที่มาให้บริการในการต่อภาษีรถ เพียงวันเดียวในวันเสาร์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ
ให้บริการของกรมการปกครอง แต่ด้วยพื้นที่จ ากัดจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น
กว่าเดิม จึงจะให้บริการส่วนราชการอื่นได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ซึง่ สอดคล้องกับ นิสดารก์
เวชยานนท์ (2561, หน้า. 219) พบว่ามีการปรับระบบการให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมี
การถ่ายโอนภารกิจ พร้อมทั้งมีหน่วยงานให้บริการตามความต้องการของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
และการให้บริการของหน่วยงานให้บริการไว้ในจุดเดียว (One Stop Service)
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลกรในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีเพียง 1 คน ปลัดอาเภอ 2 คน ซึ่งปลัดอาเภอที่มาช่วยงานพบว่า จะมา
เพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมี 2 คน ปลัดอาเภอ 1 คน ในการพิจารณา
(7) ปัญหาเรื่องระบบ พบว่า สาย Internet ยังเป็นแบบรุ่นเก่า จะมีความหน่วงบาง
ช่วงเวลา เจ้าหน้าที่มีความต้องการให้ทันสมัยมากกว่าปัจจุบัน เพื่อนามาใช้ในการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงระบบเปลี่ยนสาย Internet เป็นสาย
Fiber รวมไปถึงการนา Application จองคิวออนไลน์มาให้บริการ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ ไม่ว ่าจะเป็นแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์เ จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาขอเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในการ
ให้บริการศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้
1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
(1) สร้างการบริการให้เป็นรูปธรรม ควรจัดสรรงบประมาณจากที่ทาการปกครองจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ หรือจัดสรรใหม่ ให้มีความพร้อมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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(2) เพิ่มการให้บริการให้ครบถ้วน พัฒนากลยุทธ์บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
(3) ส่งเสริมบุคลากร อบรม พัฒนา เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และความรู้ ในเรื่อง
ของทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน รวมถึงระบบเทคโนโลยีบริหารการทะเบียน โดยกาหนด
เนื้อหาและแบ่งการอบรมครั้งละ 3 วัน จนครบเนื้อหาที่จาเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน
(4) ปรั บ ปรุ ง สถานที ่ใ ห้เ พี ยงพอ เป็ น สั ด ส่ ว นส าหรั บส่ว นราชการอื ่น ที่ ม าประจ า
ศูนย์บริการร่วมในอนาคต
2) ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
(1) ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนหย่า การแจ้งเกิด แจ้งตาย เป็นต้น
(2) ควรปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน กล้องถ่ายรูป วัสดุ
สักนักงานอย่างอื่น เป็นต้น
(3) ปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมทันสมัย เป็นสัดส่วน และมีประตู เข้า-ออก
(4) ควรให้ส่วนราชการอื่น ที่มีความพร้อมมาให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม
จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มเติม เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด สานักงานจังหวัด [ศูนย์ดารงธรรม รับเรื่องราว
ร้องทุกข์] สนง.ขนส่งจังหวัด [รับช าระภาษีรถ] เกษตรจังหวัด [รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร] แรงงาน
จังหวัด จัดหางานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สานักงานที่ดินจังหวัด และบริษัท ทีโอทีจากัด มหาชน
3) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
(1) ขยายการศึกษาวิจัยในด้านการให้บริการจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เป็นการประกาศใน
การให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ และไม่จากัดอยู่แต่กรมการปกครอง ทั้งนี้ก็เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มุมมองความคิดเห็น ถ้ามีส่วนราชการอื่นมาให้บริการแล้วจะเกิด
ประสิทธิผลอย่างไรบ้าง
(2) ควรเพิ่มเติมกรอบการศึกษาวิจัย ในเรื่องการบริการแบบ Service Mind ยิ้มแย้ม
เข้าไว้ โดยฝึกยิ้ม หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกดีๆ เวลาเข้า มารับบริการจากส่วน
ราชการ เพราะประชาชนมีหลากหลายรูป แบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ตัวเองและชี้แจงด้วยอารมณ์ที่ดี ต่อไป
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ปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซือ้ ประกันชีวิตแบบบานาญ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
ชยาภรณ์ ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 399 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 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 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull
Factors) ด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) อยู่ในระดับมาก ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บานาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนปัจจัยความสามารถ (Able Factors) อยู่ในระดับปาน
กลาง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ของประชาชนในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า อยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ปัจจัยส่ว นบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ ที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) สาขาพิษณุโ ลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านการตัดสินใจทั้ง 3 ด้าน คือปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัยผลัก
(Push Factors) และปัจจัยความสามารถ (Able Factors) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตแบบบานาญ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) และการแสดงอานาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร และปัจจัยด้า นการตัดสินใจ 3 ตัวแปร เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์
การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 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)
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.803 มีอานาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.644 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.40
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านการตัดสินใจ การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ พิษณุโลก
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ที่มาและความสาคัญ
สังคมไทยในปัจจุบันกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยที่โครงสร้างประชากรของคนไทย กาลัง
เข้าสู่สังคมคนชรา กล่าวคือ มีแนวโน้มที่อัตราส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นหรืออัตราส่วนมากกว่าวัยเด็ก
และวัยแรงงาน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) เนื่องจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการแพทย์ ที่ทาให้ผู้คนมีอายุยืนยาว ซึ่งอาจทาให้ในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า จะมีอัตรา
การพึ่งพิงระหว่างประชากรสูงวัยกับประชากรวัยทางานสูงขึ้น จึงทาให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลตนเอง
มากขึ้น และหาหลักประกัน หรือเครื่องมือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับตนเองและ
ครอบครัว ทั้งนี้การทาประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ ประกอบกับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป จากเดิมคนไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่
แต่ในปัจจุบันแยกย้ายกันอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุจะคาดหวังให้ลูกหลานเลี้ยง
ดู จึงเป็นความหวังที่มีโอกาสน้อย การที่มีอายุยืนขึ้น ย่อมทาให้ระยะเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณยาว
ขึ้น ซึ่งค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการเตรียมการวางแผนในอนาคต สาหรับการ
ดารงชีวิตในวัยชรา
ดังนั้น การประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง ในการลดความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในวัยชราหรือหลังเกษียณอายุ ซึ่งการประกันชีวิตแบบบานาญ น่าจะสามารถ
แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิต งในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตต่าง
ก็แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้การทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจ ในด้านต่าง ๆ น่าจะมีผลต่อเลือกซื้อประกันชีวิต ซึ่งองค์ประกอบดังกล่ าวจึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับบริษัทประกันชีวิตที่ต่างก็แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ที่
จะนาไปสู่การพัฒนาการตลาดประกันชีวิตแบบบานาญ ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุ โลก คาดหวังว่า งานวิจัยนี้ ส่วนช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้ ข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นการดีต่อประชาชนที่ต้องการมี
คุณภาพชีว ิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับชี วิตในอนาคต ซึ่ง ส่งผลประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัจจัย ส่วนบุคคล ที่มีผ ลต่อ การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท
โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
2) เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
ซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
3) เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
4) เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ที่มีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขา
พิษณุโลก

การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
1) การทบทวนวรรณกรรม
(1) ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ถือว่ามีความสาคัญ เนื่องจากบุคคลต้องแสวงหาทางเลือกที่
ดีที่สุดให้กับตนเอง ดังนั้นเมื่อทางเลือกหลายทางจึงต้องมีกระบวนการในการเลือกให้เหลือทางเลือก
ทางเดียว นั่นคือ การตัดสินใจ ซึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Reader (1975) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลและได้แสดงให้เห็นว่าการกระทาของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่
เชื่อในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกกระทาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่องจึงเป็นผลมา
จากการที่มีความเชื่อและไม่เชื่อดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ ยวกับการตัดสินใจนั้น
Reader (1975) ได้เสนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัยในพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ จานวน 15 ปัจจัย ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อถือ โดยแบ่งปัจจัยดังกล่าวนี้
ออกเป็น ปัจจัยความเชื่อ10 รูปแบบ และความไม่เชื่อ 5 รูปแบบ ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ ทั้งนี้
Reader ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัย
ผลั ก (Push Factors) และปั จ จั ย ความสามารถ (Able ทั ้ ง นี ้ ป ั จ จั ย ดึ ง (Pull Factors) จะเป็ น
องค์ประกอบที่มาจากภายนอก แต่จะส่งผลหรือเป็นตัว กระตุ้นให้บุคคลเกิดการตัดสินใจ ปัจจัยผลัก
(Push Factors) ซึ่งเป็นองค์ประกอบจากภายในหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึกจากภายในของ
บุคคลที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ต่าง ๆ ส่วนปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ซึ่งจะเป็น
องค์ประกอบที่สนับสนุนการตัดสินใจ ปัจจัยทั้ง 2 ประการ ข้างต้น
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(2) แนวคิดเกี่ยวกับการประกันชีวิต
การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการตายการ
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลต้องประสบภัยเหล่านั้นก็
ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิต
จะทาหน้าที่เป็นแกนกลางในการนาเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย (สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2554) โดยมีปัจจัยสาคัญที่กาหนดความพึงพอใจของ
ลูกค้า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations)
คุ ณ ภาพในสายตาของผู ้ บ ริโ ภค (Perceived Quality) และคุ ณ ค่ า หรื อ ความนิ ย มในสายตาของ
ผู้บริโภค (Perceived Value) ซึ่งจากความพึงพอใจของลูกค้านี้ หากเป็นไปในทิศทางบวกจะส่งผลให้
เกิ ด ความภั ก ดี ข องลูก ค้ า (Customer Loyalty) แต่ ห ากเป็ น ไปในทิศ ทางลบจะส่ ง ผลให้ เ กิด ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดนัย อุไรรัตน (2557, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพเดิม
อาชีพปัจจุบัน รายได้เดิม รายได้ปัจจุบัน และผู้ดูแล มีผลต่อระดับความสาคัญ
จิราภรณ์ ธิศาลา (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความต้องการการทาประกันชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการทาประกันชีวิตและความต้องการทา
ประกันชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการท า
ประกันชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการท าประกันชีวิต โดยด้านผู้แนะน าหรือชักขวนให้ท า
ประกันชีวิตที่ให้การเขื่อถือ (β =.330) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความต้องการทาประกันชีวิต
ของผู้สูงอายุมากที่สุด
อภิญญา ช่างยิ้ม (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การประกันชีวิตผู้สูงอายุในมุมมองของผู้สูงวัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลที่ทาประกันชีวิตผู้สูงวัย คือ ไม่่ต้องตรวจสุขภาพ
หรือตอบคาถามสุขภาพใด ๆ จานวนปี ที่ทาประกันชีวิตจนถึงปัจจุบันประมาณ 5 ปี ราคาค่าเบี้ย
ประกัน ประมาณ 15,800 บาท และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวิตผู้สูงวัย คือ ด้าน
พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
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3) กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
อาชีพ

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อ
- ปัจจัยดึง (Pull Factors)
- ปัจจัยผลัก (Push actors)
- ปัจจัยความสามารถ (Able
Factors)

การเลือกซื้อประกัน
ชีวิตแบบบานาญ
บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) สาขาพิษณุโลก

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 865,247 คน (สานักทะเบียนราษฎร
กรมการปกครอง, 2563)
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การคานวณโดยสูตรของ Taro Yamane กาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 คือ 399 คน
2) เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคาถาม
คือ แบบสอบถามส่ว นที่ 1 ปัจ จัย ส่วนบุคคลของกลุ่มตัว อย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการตัดสินใจ และแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สาขาพิษณุโลก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับ ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
จานวน 399 คนโดยแจกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืน 399 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้
สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี ่ แ ละสรุ ป เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จาแนกตามระดับมากน้อย
จากระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่ สุดรวม 5 ระดับ การทดสอบสมมติฐ าน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะตัวแปรอิสระ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ส่วนตัวแปรตาม
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ดังนั้นจึงใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ได้แก่ ค่าสถิติ t – test และ ค่าสถิติ One Way ANOVA ถ้าพบการแตกต่างจะทาการทดสอบความ
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
นาเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สาคัญตามลาดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.14 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
34.09 มีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.13 มีช่วงรายได้ต่อเดือน ระหว่าง
25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.35 มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 36.59
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2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบบานาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
(1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด
คือ ท่านคาดว่าการประกันชีวิตแบบบานาญสามารถตอบสนองความต้องการในการดารงชีวิตของท่าน
หลังเกษียณอายุ รองลงมา คือ การประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่มีผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุน
อื่นๆ
(2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) ที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) ที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นภาระของผู้อื่นในอนาคต รองลงมา คือ ต้องการให้มีทรัพย์
หรือมรดกให้ลูกหลาน
(3) ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยความสามารถ (Able
Factors) ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื ่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจด้ า นปั จ จั ย
ความสามารถ (Able Factors) ที ่ ม ี ค ่ า เฉลี ่ย สู ง สุ ด คื อ ต้ อ งการมี เ งิน ลงทุน ในยามเกษียณอายุ
รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัวหรือลูกหลาน แนะนาชักชวนให้ทาประกัน
3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ของประชาชนใน
จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า โดยภาพรวม การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด
คือ ความรวดเร็วในการซื้อกรมธรรม์ รองลงมา คือ สามารถกู้เงินในยามฉุกเฉิน
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ข้อ โดยมีข้อย่อย รวม 8 ข้อ สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ บริษัท
โตเกียวมารีนประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
พบว่า เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มี การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบบานาญ
พบว่า ปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัยผลัก (Push Factors) และปัจจัยความสามารถ (Able
Factors) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) และการแสดงอานาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร และปัจจัยด้า นการตัดสินใจ 3 ตัวแปร เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์
การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 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)
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.803 มีอานาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.644 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.40

บทวิพากษ์และข้อถกเถียง
1) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลัก (Push Factors) เป็นสิ่งสาคัญในการความรู้สึกนึกคิด
จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ เป็นความคาดหวัง หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวเอง เป็นสิ่งที่ผูกมัดที่จะต้องกระทาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
รวมถึงการบังคับ ที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น จึงส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบบานาญ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐิยา ภัทรกิจจานุ รักษ (2560) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
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เลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เป็นการตัดสินใจจาก
ข้อผูกพันที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
เกิดความจงรักภักดีจนนาไปสู่การขยายฐานลูกค้าจากการแนะนาบอกต่อ ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษัทเพิ่มขึ้นในที่สุด และสอดคล้องกับณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยทางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า
เกี่ยวกับการเป็นตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความคาดหวั งด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์กับ การตัดสิน ใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างานในเขตพื ้น ที่
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับเอื้องนภา จินต์แสวง (2556) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพมากที่สุด คือ ลดภาระของครอบครัวเมื่อเกิด
กรณีค่าใช้จ่ายสูง การสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แล ะ
ประกันสุขภาพคุ้มครองความต้องการ รวมถึงสอดคล้องกับอารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ที่วิจัยเรื่อง
ปัจ จัย ที่มีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อประกันสุขภาพ:กรณีเปรียบเทียบช่วงอายุของกลุ่มผู้ซื้อจากผล
การศึกษาพบว่า ปัจ จัย ส่ว นใหญ่ที่มีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของกลุ่มตัว อย่างนั้ น
เชื่อมโยงกับการท างานของพนักบริษัทประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเกี่ยวกั บการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการบริการทางด้านอื่นๆ
2) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสามารถ (Able Factors) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
ล าดั บ ที ่ 2 ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากปั จ จั ย ความสามารถ เป็ น สิ ่ ง ที ่ ส นั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ คื อ โอกาส
(Opportunity) ความสามารถ (Ability) และการสนับสนุน (Support) เช่น เบี้ยประกันที่ไม่สูงเกินไป
คุณภาพการบริการ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บานาญ สอดคล้องกับสิริลักษณ์ ปานศรี (2553) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า เหตุผลที่
สาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริษัทรับประกันภัย คือ บริการหลังการขาย และสอดคล้องกับมนตรี โมชฎาพร
(2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตเบี้ยประกันชีวิตของ บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จากัด กรณีศึกษา ภาคยูนิตี้ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุสาคัญของปัญหาที่ทาให้ผลผลิต
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) เป็นปัจจัยลาดับที่สาม เนื่องจาก เป็น
องค์ประกอบจากภายนอกที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการตัดสินใจ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม นิสัยและ
ขนบธรรมเนียม ดังนั้น จึงมีน้าหนักน้อยกว่าปัจจัยผลักซึ่งเกิดจากภายในของบุคคล แต่ปัจจัยดึงยัง
สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิ ตแบบบานาญ เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้สึก
นึกคิดและแรงสนับสนุนจากภายนอกที่ส่งผลถึงการตัดสินใจในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับสิริลักษณ์
ปานศรี (2553) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า เหตุผลที่สาคัญที่สุดที่เลือกใช้บริษัท
รับประกันภัย คือ บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการรับประกันภัยที่ดีมีแนวโน้มในการซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมในอนาคต และแนะนาให้บุคคลที่รู้จักทาประกันสุขภาพกับบริษัทที่ซื้ออยู่ และสอดคล้องกับ
นิรณาภา ลาวงค์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาวของ
ประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลจากการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาว พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อบริษั ท
ประกันชีวิต และมีความไว้วางใจในการทาประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึง
สอดคล้องกับเอื้องนภา จินต์แสวง (2556) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพมากที่สุด คือ ความมีชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทประกัน
และประกันสุขภาพคุ้มครองความต้องการ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1) บทสรุป
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง เลือกปัจจัยผลัก (Push
Factors) เป็นอันดับความสาคัญแรก ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ
ซึ่งปัจจัยผลัก (Push Factors) มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่เกิดจากความรู้สึกจากภายในของ
บุคคล เป็นสิ่งสาคัญในการความรู้สึกนึกคิด จึงมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ
เป็นความคาดหวัง หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวเอง เป็นสิ่งที่ผูกมัดที่
จะต้องกระทาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการบังคับ ที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น จึง
ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ
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นอกจากนั้นยังพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง เลือก ปัจจัยความสามารถ
(Able Factors) เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยความสามารถ เป็นสิ่งที่สนับสนุนการตัดสินใจ
คือ โอกาส (Opportunity) ความสามารถ(Ability) และการสนับสนุน (Support)
จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถนาไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ในการตัดสินใจทาประกันชีวิตแบบบานาญ ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อประชาชนที่อยู่ในวันสูงอายุ ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต้องการสร้างความมั่นคงให้กับ
ชีวิตในอนาคต รวมถึงเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติใน
ภาพรวมต่อไป
2) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1) จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง เลือกปัจจัยผลัก
(Push Factors) เป็นอันดับความส าคัญแรก ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บานาญ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับปัจจัยผลักที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บานาญ 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) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี ่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจด้ า นปั จ จั ย ผลั ก (Push
Factors) เป็นอันดับความสาคัญแรก ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ
เพื่อเจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยผลัก (Push Factors) ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการขององค์การต่อไป
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ซึ่ง
ประชนชน กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสาคัญเป็นล าดับสุดท้ายของทั้ง 3 ปัจจัย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒ นาการท างานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของปัจจัยดึงที่จะส่งผลให้
ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ
(3) ควรท าการศึ ก ษาวิ จ ั ย ถึ ง การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื ้ อ ประกั น ชี ว ิ ต แบบบ านาญ ของ
ประชาชนจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ รูปแบบกรมธรรม์ ฯลฯ เกี่ยวกับประกัน
ชีวิตแบบบานาญ
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(4) ควรทาการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบประกันชีวิตของบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ หรือ หลังเกษียณ หรือแบบบานาญ ของบริษัทอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
(5) ควรมีการศึกษาวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบานาญ ในพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ เพื่อบูรณาการเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป
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การประเมินผลการดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ
กรณีศึกษาโครงการบางระกาโมเดล 60
ชำนำญ ชูเที่ยง*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ กรณีศึกษา
โครงการบางระกาโมเดล 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอความแตกต่างระหว่างโครงการบางระกาโมเดล 54
และโครงการบางระก าโมเดล 60 โดยละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนิน
นโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐของโครงการบางระกาโมเดล 60 ให้เหมาะสมมากขึ้นตามข้อเสนอและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง คุณภาพ ในประเด็นการเปรียบเทียบโครงการบางระกา
โมเดล 54 กับโครงการบางระกาโมเดล 60 นั้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหลากหลายแหล่งที่มา
เพื่อนามาวิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินโครงการในประเด็น (1) ที่มาของโครงการ (2) พื้นที่โครงการ (3)
วัตถุประสงค์โครงการ (4) วิธีการดาเนินงาน (5) การมีส่วนร่วมของประชาชน (6) ผลการดาเนินการ (7)
งบประมาณ (8) ข้อดี และ (9) ข้อเสียของการดาเนินการทั้งสองโครงการ
ผลการศึกษา พบว่า โครงการบางระก าโมเดล 54 และโครงการบางระก าโมเดล 60 ทั้งสอง
โครงการถึงแม้จะมีชื่อโครงการเหมือนกัน แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาและบริบทที่แ ตกต่างกันตามสถานการณ์
เร่งด่วน และการดาเนินนโยบายภาครัฐ โครงการบางระกาโมเดล 54 ดาเนินนโยบายแบบ Top-Down
เน้นรวมศูนย์กลางสั่งการไว้ที่เดียว ใช้หลักแนวคิดแบบ 2P2R เป็นกรอบในการทางาน และเน้นการทางาน
ด้านโครงสร้างใช้งบประมาณในการดาเนินงานมาก ส่วนโครงการบางระกาโมเดล 60 ดาเนินนโยบายรูป
แบบ Bottom-up เน้น การเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน มีการบูรณาความรู้จากหลายภาคส่วน ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นปรับปรุงนโยบาย ใช้งบประมาณภาครัฐไม่สูง มุ่งเน้นการทางานโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ในการศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงการดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่
โครงการบางระก าโมเดล 60 ให้เหมาะสมมากขึ้น ตามข้อเสนอและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบนาสัมภาษณ์ ประเด็นในการสนทนากลุ่มแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
จัดการน้า (2) ด้านสังคม (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (4) ด้านเศรษฐกิจ และ (5) ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาโครงการ
บางระกาโมเดล 60
ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านการบริหารจัดการน้า ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์น้าท่วม โดยมีการเก็บข้อมูลปริมาณน้าอย่างชัดเจน มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่โดยไม่เน้นใช้
สิ่งก่อสร้าง มีเป้าหมายการทางาน และข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน (2) ด้านสังคม ทุกภาคส่วนต้องมีการ
ประสานงานที่ดี (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นจากการหน่วงน้าในพื้นที่
(4) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น ควรมีการส่งเสริมอาชีพ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และสุ ด ท้ า ย (5) ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก หน่ ว ยงานรวมถึ ง ภาคประชาชนต้ อ งร่ ว มมื อ ช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เพือ่ การสื่อสารที่ทั่วถึง ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้อง
ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับพื้นที่ว่า การแก้ปัญหาอุทกภัยของจัง หวัด
พิษณุโลกต้องดาเนินการทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้งลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้ายม ลุ่มน้าสาขาที่สาคัญ ครอบคลุมทั้ง
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และสิ่งสาคัญต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและส่วนราชการใน
พื้นที่ มากาหนดเป็นนโยบายในระดับกรม กระทรวงฯ ซึ่งเป็นการดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชา
รัฐ โดยใช้การบริหารจัดการน้าที่เหมาะสมลักษณะพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพื่อความ
ยั่งยืนในการดารงชีวิตภายใต้สถานการณ์อุทกภัยในอนาคต
คาสาคัญ: ประชารัฐ นโยบายประชารัฐ โครงการบางระกาโมเดล 54 โครงการบางระกาโมเดล 60

425

บทนา
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้อุทกภัยทวีความรุนแรงมากขึ้น และด้วยลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ทาให้เกิดน้าท่วมในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มต ่าที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ายมและแม่น ้าน่านเกิดปัญหาน ้าท่วมประจ าทุ กปี
ผลกระทบที่เด่นชัด คือ เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ในปี 2554 ซึ่งเป็นอุทกภัยใหญ่และจังหวัดพิษณุโลกได้รับ
ผลกระทบเหตุการณ์น้าท่วมในครั้งนั้นทีม่ ีน้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
จากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 รัฐบาลได้เร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบอุทกภัย จึงมีการดาเนินโครงการบางระกาโมเดล 54 ขึ้น ผลการดาเนินพบว่าช่วยลดผลกระทบที่
รุนแรงและการให้การช่วยเหลือมีการตอบสนองอย่างทันท่วงที แต่การดาเนินโครงการยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ซึ่งต่อมามีการพัฒนาโครงการบางระกาโมเดล 54 ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่า โดยนายุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมากาหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน
เกิดเป็นโครงการบางระก าโมเดล 60 ขึ้น โดยทั้งสองโครงการมีชื่อโครงการเหมือนกัน แต่เกิดขึ้น ใน
ช่วงเวลาและบริบทที่ แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จึงสนใจที่จะ
ถ่ายทอดที่มาที่ไป ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมที่ท าให้เกิด
โครงการดังกล่าวให้ถูกต้องโดยละเอียด และสนใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบางระกาโมเดล 60
ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินโครงการให้ดีขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินโครงการในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินนโยบายภาครัฐในโครงการบางระกาโมเดล 54 และ โครงการบาง
ระกาโมเดล 60
2) เพื่อทบทวนและปรับปรุงการดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่โครงการบาง
ระกาโมเดล 60 ให้เหมาะสมมากขึ้น ตามข้อเสนอและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด
1) การทบทวนวรรณกรรม
สุภาวดี ซ้องก๋า (2562) ศึกษา การคาดการณ์การพัฒนาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทีย ม
สาหรับการคาดการณ์น้าท่วม ณ สถานีบางระกา และการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยในด้านสังคมนั้น โดยใช้แบบจาลอง PAR Model ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในปัจจุบัน
แม้ว่าจะมีการปรับตัวตั้งแต่อดีตแล้ว แต่ไม่มีการวางแผนในระยะไกล ทุกคนคุ้นชินกับเหตุการณ์น้าท่วม
และการช่วยเหลือที่เกิดขึ้น ทาให้ไม่เกิดการเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง และด้านของทักษะอาชีพเสริมที่
ยังไม่มีการสนับสนุนอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการแก้ ไขนั้น ควรส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหลากหลายไม่ให้
ชุมชนพึ่งพาภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว
ยอดพล เทพสิทธา และฐานิดา บุญวรรโณ (2561) ศึกษาหัวข้อ รื้อสร้างบางระกาโมเดล: ความ
ไม่เสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาและรูปแบบของโครงการบางระกาโมเดล 60 ที่มี
การปรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อเตรียมพื้นที่สาหรับการหน่วงน้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
ของแม่น้าเจ้าพระยาและลดผลกระทบจากอุทกภัยในเขตชุมชนและสถานที่ราชการของจังหวัดสุโขทัย ทา
ให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในการรับภาระสาธารณะของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะ
ชดเชยและเยียวยา และการรับภาระของประชาชนนั้นต้องอยู่ภาคใต้ความเสมอภาค คือ ต้องไม่มีกลุ่มใดที่
รับภาระมากกว่ากลุ่มหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเยี่ยวยาให้แก่กลุ่มคนนั้น
ปรีชา เรืองจันทร์ (2559) การดาเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก (บางระกาโมเดล)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์แนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่จัง หวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าวิธีการแก้ปัญหาของบางระกาโมเดลมีจุดเด่นที่มีการวางระบบการทาง าน
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการท างานเป็นทีมอันประกอบด้วย การอ านวยการ การเตรียมการ การ
ช่วยเหลือการเยียวยา การป้องกัน และการประเมินผล เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนพึงพอใจในภาพรวม และพบว่าหากเพิ่มมาตรการป้องกันโดยประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอพรหมพิรามและอาเภอบางระกา เช่น การกาหนดช่วงเวลาส่งน้าเพื่อ
การเกษตรในเขตชลประทาน การกาหนดพื้นที่หน่วงน้า เป็นต้น จะช่วยลดความเสียหายรุนแรงจากปัญหา
อุทกภัยและส่งผลให้ประชาชนดารงชีพในภาวะน้าท่วมได้อย่างปกติสุข
สุริยันต์ ทองหนูเอียด (2557) ศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง กรณีการจัดการน้าในพื้นที่
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลโดยการ
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สังเกต ผลการศึกษาพบว่า โครงการบางระกาโมเดลเป็นโครงการที่มุ่งบริหารในสถานการณ์พิเศษ มอง
ภาพรวมปัญหาเชิงมหภาค ขาดรายละเอียดในพื้นที่ ปัญหาความขัดแย้งเกิดจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ชุมชน
เอกชน และรัฐ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้า มีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาเพื่อเจรจา
ไกล่เกลี่ย ตกลงกัน ในทางกลับกันขณะที่กลไกที่เป็นกฎหมายและเป็นทางการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ส่วนการจัดการน้าในแบบโครงการบางระกาโมเดล พบว่า กลไกที่เป็นทางการยังไม่มีการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง แม้ว่าจะใช้ภาวะผู้นาของส่วนราชการทางานเชิงรุก ประชาชนมีความพอใจ แต่ใน
ภาพรวมการบริหารจัดน้าประชาชนยังเข้าไม่ถึง และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบริหารความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น โดยผู้เขียนได้เสนอแนะให้รัฐนาจุดอ่อนและจุดแข็งของการบริการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามภาพรวมของการจัดการน้ามาปรับใช้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมกับกลไกของท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการความขัดแย้ง ร่วมกับกลไกและอานาจรัฐในพื้นที่
2) กรอบแนวคิด
“ประชารัฐ” ตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 อาจสรุปลักษณะ
สาคัญได้ว่า เป็นแนวคิดที่มีประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และประเทศเป็นการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐที่ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างกว้างขวางจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับ ส่วน “ประชารัฐ ” ตามความหมายอย่างแคบในทาง
วิชาการ หมายถึง การที่ประชาชนและรัฐร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Kwandee, 2016)
นโยบายประชารัฐ คือ นโยบายที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม โดยภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุนและทาให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม
แนวคิดประชารัฐ เป็นการเอาจุดเด่นของแต่ละภาคส่วนมารวมกัน 5 ภาคส่วน ภาคราชการมี
เจ้าหน้าที่ มีองค์ความรู้ มีงบประมาณ ภาคเอกชน มีความทันสมัย บริหารจัดการเก่ง มีทุนที่คล่องตัว ภาค
ประชาชน มีฝีมือ มีความสามารถผลิตสินค้า รักบ้านเกิด ภาควิชาการ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี การ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอด ภาคประชาสังคม มีการทางานเชิงลึก เกาะติด มีเครือข่ายมาก
การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เน้นการสนทนา ถกเถียงอภิปรายของ
บุคคลที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2562)
เก็จกนก เอื้อวงศ์ (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 ทาให้มั่นใจในความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และ
ความหลากหลายของข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวแทนของชุมชนหรือพื้นที่ คาตอบที่ได้เป็นความคิดเห็น
แท้จริงตามความรู้สึกและประสบการณ์ วิธีการสนทนากลุ่มสามารถนามาใช้เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเดียวในโครงการวิจัย หรืออาจใช้เป็นวิธีการเสริม ควบคู่กับวิธีการอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น
และการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณและเวลาในการทาวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาแบ่งวิธีการดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ได้แก่
1) ในการเปรียบเทียบการดาเนินนโยบายภาครัฐในโครงการบางระกาโมเดล 54 และ
โครงการบางระกาโมเดล 60 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อนามาสรุปและวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการใน 9 ประเด็น
ได้แก่ ที่มาของโครงการ พื้นที่โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผลการดาเนินการ งบประมาณ ข้อดี และสุดท้ายผลเสียของการจัดทาโครงการ
2) ในการทบทวนและปรับปรุงการดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่
โครงการบางระกาโมเดล 60 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ควบคู่กับการ
สัมภาษณ์เนื่องจากอาจมีประชากรบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสนทนา ผู้ศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกประชากร
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 60 ทั้งภาครัฐ(ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการ
การเมือง) จานวน 45 คน และภาคประชาชน(ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้า ) จานวน 90 คน รวมประชากร
ศึกษา 135 คน โดยในการสนทนากลุ่มมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ตามบริบทของพื้นที่ และ
การบริหารจัดการน้าที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มอาเภอพรหมพิราม กลุ่มอาเภอบางระกา กลุ่มอาเภอ
เมือง และกลุ่มอาเภอกงไกรลาศ และใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสาหรับประชากรที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
สนทนา ประด็นคาถามมุ่งเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการบางระกาโมเดล 60 ใน
5
ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการน้า (2) ด้านสังคม (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (4) ด้านเศรษฐกิจ และ
(5) ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาปรับปรุงนโยบายประชารัฐในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ อาทิ
การดาเนินงานโครงการบางระกาโมเดล 60 ปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินโครงการในแต่ละด้าน
ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะการดาเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ รวมถึง การนานวัต
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กรรมมาใช้ และวิธีการปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินนโยบายภาครัฐ
ในปีต่อไป ดังแสดงวิธีการศึกษาในกรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะห์
1) การเปรียบเทียบโครงการบางระกาโมเดล 54 และ โครงการบางระกาโมเดล 60
ผลการศึกษา พบว่า การด าเนิน มี ความเหมือนกัน ในด้านการด าเนินนโยบายภาครัฐที่มีชื่อ
โครงการเหมือนกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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ลุ่มต่า มีจุดเด่นที่เป็นผลดีต่อการดาเนินนโยบายภาครัฐที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ยังคงมี ความแตกต่างกัน ในหลายด้าน โดยสรุปแยกตามประเด็นศึกษาตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงการบางระกาโมเดล 54 และโครงการบางระกาโมเดล 60
หัวข้อ
1. ที่มาและ
ความสาคัญ

2. วัตถุประสงค์
ของโครงการ

3. พื้นที่โครงการ

4. การดาเนินงาน

โครงการบางระกาโมเดล 54
- จากเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ปี 2554
- เป็นการดาเนินนโยบายภาครัฐ ใน
รูปแบบการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง
(Top-Down)
- เพื่อรับมือเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ในปี
2554 และให้การช่วยเหลือประชาชน
อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมให้กับพื้นที่อื่น
พื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่
ในปี 2554

- เน้นรวมศูนย์
- รูปแบบการทางานแบบ 2P2R
- เน้นด้านโครงสร้าง
5. การมีส่วนร่วม ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม ประชาชนเป็น
ของภาคประชาชน ผู้ประสบภัยที่รอรับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐ
6. ผลการ
- เน้นการรับมือ แก้ปัญหา และให้การ
ดาเนินงาน
ช่วยเหลือ ประชาชนอย่างรวดเร็ว
- มีการซ่อมแซมและเยียวยาตามความ
เหมาะสม
- มีโครงการเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นเพื่อ
รองรับน้าท่วม

โครงการบางระกาโมเดล 60
- จากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2559
- เป็นการดาเนินนโยบายภาครัฐ จากการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน และข้อเสนอแนะของส่วน
ราชการในพื้นที่ (Bottom-Up)
- เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากวิถชี ีวิตคนในพื้น
ที่มาปรับเป็นนโยบายภาครัฐให้สอดคล้องโดยไม่
เน้นการก่อสร้าง
- เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินโครงการในการขยาย
ผลไปสู่พื้นที่ลมุ่ ต่าอื่น
พื้นที่ในเขตชลประทาน สานักงานชลประทานที่ 3
ในเขตโครงการส่งน้าและบารุงรักษายมน่าน,
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลายชุมพล และ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษานเรศวร
- เน้นการบูรณาการภาครัฐและภาคประชาชน
- การปรับปฏิทินการเพาะปลูก/การส่งน้า/การ
บริหารจัดการน้า/การใช้พื้นที่เกษตร
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและใน
การดาเนินงานตามแผนงานในทุกขั้นตอน
- เกษตรกรทาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ตามเป้าหมายโดย
- เกษตรกรมีรายได้หลักจากการทานาและมีรายได้
เสริมจากอาชีพประมง
- สามารถใช้พื้นทีโ่ ครงการเป็นพื้นที่ทุ่งหน่วงน้า
รองรับน้าหลาก ลดผลกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หัวข้อ

7. งบประมาณ

8. ผลดี

9. ผลเสีย

โครงการบางระกาโมเดล 54

โครงการบางระกาโมเดล 60
จังหวัดสุโขทัย และชะลอการระบายน้าไม่ให้
กระทบกับลุม่ น้าเจ้าพระยาตอนล่าง
ใช้งบประมาณรวม 2,372.29 ล้านบาท ใช้งบประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา และโครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ
ก่อสร้างที่สาคัญด้านการป้องกัน
- ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่าง
- ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
รวดเร็ว
และในการดาเนินงานตามแผนงานในทุกขั้นตอน
- เป็นพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาน้าท่วม - เกษตรกรสามารถปรับตัวในการแก้ปัญหา
โดยใช้รูปแบบการทางานแบบ 2P2R
อุทกภัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
- ประหยัดงบประมาณภาครัฐในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิด้านการเกษตร
- เป็นพื้นที่รองรับน้าหลาก ป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง สถานที่ราชการ
ของจังหวัดสุโขทัย และชะลอการระบายน้าไม่ให้
กระทบกับลุม่ น้าเจ้าพระยาตอนล่าง
- เป็นแนวทางการขยายผลไปสู่พื้นที่ลุ่มต่าอื่นที่มี
ปัญหาการเกิดอุทกภัยเช่นเดียวกัน
- ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
- การประชาสัมพันธ์ยังขาดการสร้างความเข้าใจ
- มีการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่สูง
ให้กับประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการและพื้นที่
นอกโครงการ
- ปัญหาในด้านการบริหารจัดการน้าด้านการส่ง
น้า/การควบคุมระดับน้า/การระบายน้าออกจาก
พื้นที่

2) การศึกษาการที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ประชากร
จากการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มอาเภอพรหมพิราม กลุ่มอาเภอบางระก า
กลุ่มอาเภอเมือง และกลุ่มอาเภอกงไกรลาศ โดยใช้ลักษณะคล้ายคลึงกันเชิงพื้นที่ วัฒนธรรมและสังคม
สอดคล้องกับ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2562) ที่แนะนาว่าผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มควรมีประสบการณ์ในพื้นที่
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คล้ายกัน เพื่อให้ผู้ร่วมสนทนารู้สึกผ่อนคลาย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบนาสัมภาษณ์ แก่ผู้ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ ผลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรศึกษาจานวน
135 คน ทีม่ สี ่วนร่วมในโครงการบางระกาโมเดล 60 สามารถสรุปได้ 5 ประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการน้า แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อม
ทุกด้านเพื่อรับมือกับอุทกภัย มีการเตรียมการอย่างดี มีอุปสรรคบางขณะปฏิบัติงาน (2) ปัญหาและ
อุปสรรคการดาเนินโครงการ มีปัญหาด้านการจัดการน้า ต้องอาศัยการผันน้าระหว่างลุ่มน้า ปัญหาการนา
น้าเข้าพื้นที่ลุ่มต่าทุ่งบางระกาที่มากเกินกว่าศักยภาพของพื้นที่ทาให้น้าเอ่อท่วมเส้นทางสัญจรและเขต
(3) แนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งใช้มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันน้า
ท่วม ต้องมีการวางแผนและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจ (4) ปัจจัยที่จะส่งผลสาเร็จในด้านการ
บริหารจัดการน้า โดยต้องมีน้าต้นทุนอย่างเพียงพอ กาหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างชัดเจน ภาครัฐทางาน
รวดเร็ว เกษตรกรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และสุดท้ายกาหนดกติกาอย่าง
ชัดเจน จากการสนทนากลุ่มอาเภอบางระกาตัวแทนกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า
จากเมื่อก่อนไม่มีกติกา แต่ตอนนี้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องน้า ส่งผลให้ประสบผลสาเร็จ ปรับปฏิทิน
การเพาะปลูก การขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับโครงการบางระกาโมเดล ใช้การเจรจา
การพูดคุยกันมากกว่า
2) ด้านสังคม ทุกภาคส่วนต้องยอมรับ โครงการ และร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน และต้องมีการประสานงานที่ดี จากการสนทนากลุ่มอาเภอพรหมพิราม และอาเภอบางระก า
ตัวแทนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า
โครงการบางระกาโมเดล ช่วยให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมาก ขึ้นมีความเอื้อเฟื้อ
และยอมเสียสละ ไม่ทะเลาะกัน
3) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น เก็บเกี่ยวได้ทัน และมีอาชีพเสริม จากการ
สนทนากลุ่มอาเภอบางระกา ตัวแทนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า
นี่เป็นปีที่เห็นผลมากที่สุด ทาให้เกิดความสาเร็จ เมื่อปีที่แล้ว ผลผลิตเสียหาย 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ปี
นี้เสียหายแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ ทาให้เป็นที่น่าพอใจ
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4) ด้านสิ่งแวดล้อม ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากการเป็นพื้นที่รองรับน ้า จากการ
สนทนากลุ่มอาเภอพรหมพิราม ตัวแทนกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า
โครงการบางระกาโมเดล น้าที่มาท่วมที่นาเป็นเวลาถึง 4 เดือน ช่วยชะล้างสารเคมี ช่วยตัดวงจร
ของโรคและแมลงต่างๆ ลดหนู แมลงและวัชพืช ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดวัชพืช ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นการเติมปุ๋ยธรรมชาติจากน้าที่มาท่วมเพราะมีแร่ธาตุต่างๆ มาด้วย”
และจากการสนทนาในกลุ่มอื่นมีความเห็นพ้องกันในประเด็นนี้ของกลุ่มอาเภอพรหมพิราม
5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมภาษณ์ ตาม
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ และมีการใช้ โซเชียล เน็ตเวิร์ก มาปรับใช้ในการสื่อสาร อาทิ กลุ่ม
บริหารจัดการน้า กลุ่มผู้นา จากการสนทนากลุ่มอาเภอบางระกาตัวแทนกลุ่มได้แสดงความเห็นว่า
การสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านและเกษตกร เราใช้เวทีย่อย ให้เกษตรกรทราบในระดับหมู่บ้าน
ลงรายละเอียดย่อยให้ชาวบ้านทราบดีขึ้น แต่ยังไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ของภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ปรับปรุงการดาเนินโครงการบางระกาโมเดล 60 ในปีต่อไป มีดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะของภาครัฐ
ด้านการบริหารจัดการน้า ปรับปรุงโครงสร้างในด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อให้สามารถ
ส่งน้าได้ครอบคลุมและกระจายน้าให้เกษตรกรทาการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกติกาให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้า เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชน
ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรบูรณาการภารกิจ ข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐให้ตรงกัน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและหน้าที่ของภาครัฐ ให้สอดคล้องกันตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของขอบเขตโครงการ รวมทั้ง บทบาท
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
(2) ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกร
ด้านการบริหารจัดการน้า กรมชลประทานควรปรับแผนการส่งน้าเข้าระบบชลประทาน
ให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 15 มีนาคม เพื่อเกษตรกรจะเริ่มทาการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ 1 เมษายน และการบริหาร

434
จัดการน้าต้องหามาตรการที่จะต้องควบคุมและบริหารจัดการน้าไม่ให้กระทบกับเส้นทางสัญจร และน้า
ท่วมในเขตชุมชน ต้องการให้มีการขยายขอบเขตโครงการบางระกาโมเดลให้ครอบคลุมพื้นที่นอกโครงการ
เนื่องจากพื้นที่ถูกกระทบเช่นเดียวกับพื้นที่ในโครงการ
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซม
ถนน และทางสัญจร ของหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ ว และอยากให้ปรับปรุง
ยกระดับถนนเพื่อไม่ให้เกิดน้าท่วมถนนเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ในช่วงเกิดอุทกภัย ปรับปรุงท่อลอดถนน
อาคารชลประทาน และสิ่งกีดขวางทางน้า ให้การส่งน้าและระบายน้ามีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ต้องการให้
ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมอาชีพ และยกระดับเรื่องการแปรรูปผลผลิต และมีช่องทาง
จาหน่ายได้หลากหลาย สร้างรายได้เสริมในช่วงระยะเวลาที่ใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้า
ด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐควรมี การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริห าร
จัดการน้า(ส่งน้า/ระบายน้า/และหน่วงน้า) และควรมีการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ก และเครือข่ายผู้นาชุมชน
ช่วยให้เกิดการกระจายข่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
1) อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงการบางระกาโมเดล 54 กับโครงการบางระกา
โมเดล 60 นั้น จะเห็นว่าทั้งสองโครงการเป็นการดาเนินนโยบายภาครัฐ ที่มีชื่อโครงการเหมือนกันเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มต่าที่ตั้งอยู่ระหว่าง
แม่น ้ายมและแม่น ้าน่านที่เกิดปัญหาน ้าท่วมประจ าทุกปี สิ่งส าคัญที่ค้นพบจากการศึกษาคือ ทั้งสอง
โครงการมีจุดเด่นที่เป็นผลดีต่ อการดาเนินนโยบายภาครัฐที่ประสบผลสาเร็จ เหมาะสมกับสถานการณ์
และสะท้อนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
โครงการบางระกาโมเดล 54 เป็นการดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบการสั่งการจากผู้บริหาร
ระดับสูง (Top-Down) เพื่อรับมือเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554 มีความเหมาะสมและประชาชนพอใจการ
ดาเนินการของภาครัฐกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จุดเด่นคือมีการทางานอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทางาน
แบบ 2P2R เน้นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันที ทันเหตุการณ์ และถูก
จุด แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน มีการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่สูงเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา
ฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย และโครงการก่อสร้างที่สาคัญด้านการป้องกัน
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โครงการบางระกาโมเดล 60 เป็นโครงการที่ต่อยอดและพัฒนาจากโครงการบางระกาโมเดล 54
เป็น การด าเนิน นโยบายภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ ที่มาจากการมีส ่ว นร่ว มของภาคประชาชนและ
ข้อเสนอแนะของส่วนราชการในพื้นที่นาไปสู่ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (Bottom-Up) ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของการดาเนินการในการแก้ปัญหาอุทกภัย ตามแนวคิดและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรทาให้สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหาอุทกภัยและวิถีชีวิตสามารถอยู่กับน้าท่วมได้ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย มีส ่ว นร่ว มในการด าเนินการ มีการบูรณาการของหลายหน่ว ยงาน สอดคล้องตาม
ข้อแนะนาของปรีชา เรืองจันทร์ (2559) และสุริยันต์ ทองหนูเอียด (2557) ที่มองว่าโครงการบางระกา
โมเดล 54 เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นการบริหารในสถานการณ์พิเศษ มองภาพรวมของปัญหาเป็น แบบ
เชิงมหภาคทาให้ขาดการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ทาให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่
โดยต่อมามีการพัฒนาเป็นโครงการบางระกาโมเดล 60 ซึง่ การดาเนินโครงการส่งผลดีต่อเกษตรกรทาให้มี
รายได้หลักจากการทานาและมีรายได้เสริมจากอาชีพประมง ผลดีต่อภาครัฐในการประหยัดงบประมาณใน
การดาเนินการโครงการที่ไม่เน้นการใช้สิ่งก่อสร้าง และประหยัดงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติด้านการเกษตร สามารถใช้พื้นที่รองรับน้าหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
และสถานที่ราชการของจังหวัดสุโขทัย ชะลอการระบายน ้าไม่ให้กระทบกับลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง
มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาหรือก่อสร้ าง
แหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ แต่การด าเนินการจะมีความยั่งยืนได้นั้นต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการน้า
ซึ่งการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน
ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ที่ศึกษาลดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐต้องมี
การพิจารณาการรับภาระสาธารณะของประชาชน ในการเป็นพื้นที่หน่วงน้าว่ามีความเสมอภาคหรือไม่
ประชาชนในพื้นที่ยอมรับหรือมีข้อแนะนาใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะชดเชยและเยียวยา
แก้ ไ ข เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนในพื ้ น ที ่ ห น่ ว งน ้ า ต้ อ งรั บ ภาระเกิ น สมควร ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารให้ ข ้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาโครงการบางระกาโมเดล 60 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
เกิดความยั่งยืน ดังงานของยอดพล เทพสิทธา และฐานิดา บุญวรรโณ (2561)
จากการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาเภอพรหมพิราม กลุ่มอาเภอบางระก า
กลุ่มอาเภอเมือง และกลุ่มอาเภอกงไกรลาศ โดยใช้ลักษณะคล้ายคลึงกันเชิงพื้นที่ วัฒนธรรมและสังคม
สอดคล้องกับ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2562) ที่แนะนาว่าผู้เข้าร่วมการสนทนาควรมีประสบการณ์ในพื้นที่
คล้ายกัน เพื่อให้ผู้ร่วมสนทนารู้สึกผ่อนคลาย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบนาสัมภาษณ์ แก่ผู้ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ โดยมี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการน้า (2) ด้านสังคม
(3) ด้านเศรษฐกิจ (4) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (5) ด้านการประชาสัมพันธ์
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และจากผลการสนทนาและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในแต่ละประเด็น พบว่า (1) ด้านการบริห าร
จัดการน้า มีการเตรียมการอย่างดี มีอุปสรรคบางขณะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการน้าจาเป็นต้อง
อาศัยการผันน้าระหว่างลุ่มน้ายมและลุ่มน้าน่าน ปัจจัยที่จะส่งผลสาเร็จในด้านการบริหารจัดการน้า คือ
ต้องมีน้าต้นทุนอย่างเพียงพอในการเริ่มต้นการเพาะปลูก กาหนดพื้นที่เป้าหมาย มีกติกาอย่างชัดเจน
(2) ด้านสังคม ทุกภาคส่วนต้องยอมรับโครงการและให้ความร่วมมือ (3) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรมีรายได้
หลักจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูนาปีได้ทัน และมีอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพประมงเพิ่มรายได้
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากการเป็นพื้นที่รองรับน ้า หลาก และ (5) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการ และการใช้สื่อโชเชียล เน็ตเวิร์ก
มาใช้ทาให้การติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว สร้างความเข้าใจมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน มีส่วนช่วยให้ลดความสูญเสีย เพิ่มรายได้ สร้างสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลการศึกษาที่ได้ไม่มีข้อมูลอนาคต ซึ่งนโยบายและแผนงานที่เกิดขึ้น
เป็นการปรับตัวของชุมชนที่มีอยู่แล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ในอนาคตถ้าเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงจะ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างมากดังเช่นงานของ สุภาวดี ซ้องก๋า (2562) ซึ่งระบุความเปราะบางในพื้นที่
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การแก้ปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลกต้องดาเนินการทั้งระบบให้ค รอบคลุมทั้งลุ่มน้าน่าน
ลุ่มน้ายม ลุ่มน้าสาขาที่สาคัญ ครอบคลุมทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และสิ่งสาคัญต้องเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ มากาหนดเป็นนโยบายในระดับกรม กระทรวงฯ ซึ่งเป็น
การดาเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ โดยใช้การบริหารจัดการน้าที่เหมาะสมลักษณะพื้นที่และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยมีข้อเสนอในเชิงนโยบาย ดังนี้
1) พื้นที่ลุ่มน้ายมตอนบนควรมีการสร้างแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ การดาเนินงานต้อง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นทุนน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง ตอนกลางควรมีก่อสร้างประตูระบายน้า ฝายทดน้าเป็นช่วงๆ ขุดลอก
แก้มลิง เพื่อเก็บกักน้าและกระจายน้าให้กับพื้นที่การเกษตร และใช้การบริหารจัดการน้าในเชิงระบบ
รวมทั้งการขยายผลโครงการบางระกาโมเดล 60 ไปยังพื้นที่ลุ่มต่าในลุ่มน้ายมโดยเฉพาะในเขตจังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ที่มีลักษณะพื้นที่และปัญหาการเกิดอุทกภัยเช่นเดียวกันเพื่อเป็น
การบรรเทาปัญหาอุทกภัยในขณะที่ยังไม่สามารถสร้างแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ได้
2) พื้นที่ลุ่มน ้าวังทองตอนบน ตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์จนมาถึงจังหวัดพิษณุโลกต้อง
ก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพื่อเป็นต้นทุนน้าในลุ่มน้า แก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ตอนกลาง

437
และตอนล่างควรก่อสร้างประตูระบายน้า ฝายเก็บกักน้า ขุดลอกแก้มลิง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และในขณะเดียวกันลุ่มน้าสาคัญอีกแห่งหนึ่งคือ ลุ่มน้าชมพู อาเภอเนินมะปราง จาเป็นต้องมีแหล่งเก็บกัก
น้าขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน หากดาเนินการได้ทั้งสองลุ่มน้าจะลดผลกระทบที่เกิดเป็นประจาในทุกปี
3) การด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 60 ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องของ
นโยบายทั้งในระดับกระทรวง และกรม โดยมีแผนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงการให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้หน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่ และควรแนวทางการส่งเสริมอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ระดับน้าท่วม ระยะเวลาน้าท่วม
เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีวิถีชีวิตที่อยู่กับน้าท่วมได้จริงและโครงการเกิดความยั่งยืน
4) ปัจจัยหลักเพื่อการขยายผลโครงการบางระกาโมเดล 60 ไปสู่พื้นที่ลุ่มต่าธรรมชาติ
อื่นๆ เพื่อให้โครงการประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืนได้นั้น ปัจจัยหลักๆ ที่ควรคานึง
ประกอบด้ว ย (1) มี น ้าต้น ทุน ส าหรับการท าการเกษตรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก (2) ความ
เหมาะสมของพื้นที่ลุ่มต่า และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการใช้เป็นพื้นที่เป็นแก้ มลิงชั่วคราว
(3) ความต้องการของประชาชนที่ต้องการจะปรับตัวทั้งวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับลั กษณะพื้นที่และการทา
การเกษตร (4) โครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานที่จะสามารถบริหารจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5)
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และการได้รับการสนับสนุนนโยบาย
จากรัฐบาล และ (6) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูนาปี
เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน
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ศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.
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บทคัดย่อ
การค้น คว้าอิส ระ เรื่อง ศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้ส ื่อภาพยนตร์โ ฆษณา
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อ
ศึกษาการรับ รู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. 2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้
สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.
เป็นการทาวิจัยแบบผสมผสาน 1) การวิจัยเชิงปริมาณมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จากัด มหาชน สาขา
พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และระบุที่อยู่อาศัยในกรมธรรม์
ประกันภัย พ.ร.บ. ว่าอยู่ในเขต ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 171 คน โดยใช้
สู ต รของ Yamane ที ่ ร ะดั บ ความคลาดเคลื ่ อ นที ่ ย อมรั บ ได้ .05 เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 6
คน ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดพิษณุโลก และประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จากัด 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
สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกมากที่สุด รองลงมาเป็นการรับรู้ผ่านสื่อบุคคล และสื่อสารมวลชน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประชาชนมีการรับรู้น้อยที่สุด ต่อมาในด้านปัจจัยการสื่อสาร พบว่า ด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์
ทาให้เกิดการรับรู้มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์ ในส่ว นปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอ พบว่า ประชาชนต้องการให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. มากขึ้น มากที่สุด
รองลงมาเป็นต้องการให้มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ในท้องถิ่น และลาดับสุดท้าย ต้องการให้
มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2) การวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ดี
มีความน่าสนใจ และ สนุกสนาน ทาให้ทราบถึงความคุ้มครอง และหน้าที่ของประกัน พ.ร.บ. ได้อย่าง
ดี แต่ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ด้าน
ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ ด้านการให้บริการของภาคเอกชน ด้านความตระรู้ของประชาชน
ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการรับรู้จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย
พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.

441

บทนา
สถิติรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีจานวนรถที่
จดทะเบียนสะสมกว่า 41.01 ล้านคัน แต่รถยนต์ที่มีการจัดท าประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่รู้จักทั่วไปว่า ประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย
พ.ร.บ. มีเพียง 13.05 ล้านคัน อ้างอิงข้อมูลทะเบียน และภาษีรถยนต์ข องกรมการขนส่งทางบก ณ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
จะเห็นได้ว่ามีรถยนต์ที่ไม่ได้ต่อหรือทาประกันภัย พ.ร.บ. จานวนมาก ส่วนหนึ่งอาจมาจาก
เจ้าของรถยนต์ขาดความตระนักรู้ ความเข้าใจ และ ไม่ให้ความสาคัญในการทาประกันภัย พ.ร.บ. อีก
ทั้งการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดีเท่าที่ควร ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ายังมีรถยนต์ที่
อยู่นอกระบบการประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งขัดกับเจตนารมของ ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ว่า “ต้องการให้
ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที” และเป็นการปลูกจิตสานึกให้ประชาชน ต้องการ
ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสาคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดง
ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง
ทางสานักงาน คปภ. จึงจัดทาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. โดยใช้ภาพยนตร์
โฆษณาในการสื่อสาร เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
และ สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. เพื่อทราบถึงระดับการรับรู้ของ
ประชาชนในการการสื่อสารของภาพยนตร์โฆษณาที่น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่ ง
ผลการวิจัยนี้ จะสะท้อนไปยังสานักงาน คปภ. หากผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้สื่อภาพยนตร์ในการ
โฆษณาสามารถสร้างการรับรู้ที่ดีในการสื่อสาร ก็จะสามารถเป็นแนวทางในการนาไปใช้ในโครงการที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้ต่อไป หากผลการศึกษานั้นพบว่าสื่อภาพยนตร์
โฆษณาไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทางสานักงาน คปภ. ก็สามารถนาผลการวิจัยไปอ้างอิงเพื่อ
พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขในโครงการต่อ ๆ ไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.
2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.

ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์
โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวิจัยดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู้
3) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณา
4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิจัยเรื่อง ค่านิยมในภาพยนตร์โฆษณา ศึกษากรณีภาพยนตร์
โฆษณา ตั้งแต่พุ ทธศั ก ราช 2546-2549 และ วิจัยเรื่อง การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ท ี่ส ่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รูปแบบการวิจัย
ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถาม ในการศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการ
ใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. เป็น
หลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน
คปภ. เป็นหลัก
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทย
ประกันภัย จากัด มหาชน สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และระบุ
ที่อยู่อาศัยในกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ว่าอยู่ในเขต ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 300 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่
(Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน 171 คน
ส่วนที่ 2 วิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1 คน และประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.
กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จากัด มหาชน สาขาพิษณุโลก จานวน 5 คน ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกิด
อุบัติเหตุและได้ใช้สิทธิความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ.

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 วิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับ ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิก และ
สื่อบุคคล
ตอนที่ 3 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ องค์ประกอบของภาพยนตร์
และเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์
ตอนที่ 4 ใช้ค าถามปลายเปิด สอบถามปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อ
ภาพยนตร์ในการโฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความเห็น
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ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ผู้อานวยการส านักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดพิษณุโลก
ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นในด้านการบริหาร
จัดการของสานักงาน คปภ. ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อ
ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีจากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย
พ.ร.บ. โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานะภาพทั่วไป ถามในประเด็นต่อไปนี้
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการทางาน ระยะเวลาการทางานในตาแหน่ง ระดับการศึกษา อายุ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และความ
คิดเห็นในด้านการบริหารจั ดการของสานักงาน คปภ. ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่อง
การรับรู้ของประชาชนต่อประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีจากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. โดยจะมีการนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การสัมภาษณ์จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มาแชร์ เพื่อทราบความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขของ
ในทัศนะของผู้ให้สัมภาษณ์ อีกทั้งเพื่อทราบสาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการของสานักงาน คปภ.
ในด้านการสร้างความรับรู้ในด้านต่าง ๆ
2) ประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จากั ด มหาชน สาขา
พิษณุโ ลก จ านวน 5 คน ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกิด อุบัติเหตุและได้ใช้ส ิทธิความคุ ้มครองของ
ประกัน ภัย พ.ร.บ. ในด้านการรับ รู้จากสื่ อภาพยนตร์ใ นการโฆษณา โครงการขับขี่อุ ่นใจเมื ่ อ มี
ประกันภัย พ.ร.บ. และสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ ในการ
โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานะภาพทั่วไป ถามในประเด็นต่อไปนี้
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้จากสื่อภาพยนตร์
ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่น ใจเมื่อมีประกันภัย 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 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาภาพยนตร์
โฆษณา แต่เนื่องด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การจัดกิจกรรมให้ความรู้
ในบ้างครั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน ยังขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการให้บริการของเอกชน เช่น การให้บริการของสถานตรวจสภาพ
เอกชน หรือ ตรอ. ที่รับตรวจสภาพรถยนต์ อีกทั้งยังรับต่อประกันภัย พ.ร.บ. ประกันภาคสมัครใจ
และ ต่อภาษี ในที่เดียว ทาให้ประชาชนขาดการรับรู้ถึงความสาคัญของประกันภัย พ.ร.บ. อีกทั้งยังทา
ให้ในบางรายก็ไม่รู้จักประกันภัย พ.ร.บ. 3) ด้านความตระหนักรู้ของประชาชน ประชาชนรู้เพียงว่า
ประกันภัย พ.ร.บ. มีหน้าที่ไว้เพื่อต่อภาษีประจาปี เพื่อกันตารวจจับ ดังนั้นหากไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ต ้ อ งใช้ ส ิ ท ธิ ค วามคุ ้ ม ครองของประกั น ภั ย พ.ร.บ. ประชาชนก็ จ ะไม่ ร ู ้ ห น้ า ที ่ และ
ความสาคัญของประกันภัย พ.ร.บ. เลย
จากการศึกษาพบว่า ช่องทางในการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. นั้นผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิก และ
สุดท้ายเป็นช่องทางสื่อมวลชล โดยมีแนวทางการแก้ปัญ หาการรับรู้จากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้แก่ 1)
ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 2) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐด้วยกัน
และภาคเอกชน ในด้านภาครัฐโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับองค์การที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน
ขอความร่วมการช่วยประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ในส่วนด้วยความร่วมมือกับเอกชน
ขอความร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับ ประกันภัย พ.ร.บ. โดยตรงใน
การร่วมให้ความรู้ สร้างความตระรู้ในความสาคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ร่วมกับองค์การภาครัฐต่อไป

สรุปผลการศึกษา
1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.
ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 171 คนจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
เป็นเพศหญิงจานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชายจานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ
47.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีอาชีพเป็นพนักงาน
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บริษัทเอกชนมากที่สุดจานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดจานวน
92 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน โดยแบ่งผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จานวน 1 คน และประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จากัด มหาชน
สาขาพิษณุโลก ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุและได้ใช้สิทธิความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ.
จานวน 5 คน
ในด้านการรับรู้ของประชาชนผู้วิจัยพบว่า ประชาชนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันเป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่ดี มีความน่าสนใจ และ สนุกสนาน ทาให้ทราบถึงความคุ้มครอง และ หน้าที่ของ ประกั น
พ.ร.บ. ได้อย่างดีจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีระดับการรับรู้ในการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา ใน
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. จากช่องทางสื่อบุคคลในระดับมาก
โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการผ่านผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้
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 ทีค่ ่าเฉลี่ย 3.03 และประชาชนมีระดับการรับรู้ในการใช้
สื่อภาพยนตร์โฆษณา ในโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. จาก
ช่องทางสื่อมวลชนในระดับน้อยที่สุด โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการผ่าน
ช่ อ งทางโทรทั ศ น์ ไ ด้ ม ากที ่ ส ุ ด ที ่ ค ่ าเฉลี่ ย 3.45 รองลงมาเป็ น ช่ อ งทางป้ า ยโฆษณาแบบจอภาพ
เคลื่อนไหวที่ค่าเฉลี่ย 3.28 และ น้อยที่สุด ผ่านช่องทางภาพยนตร์ที่ค่าเฉลี่ย 3.01
อี ก ทั ้ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนมี ร ะดั บ การรั บ รู ้ ใ นการใช้ ส ื ่ อ ภาพยนตร์ โ ฆษณา
ในโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. จากองค์ประกอบของภาพยนตร์
ในระดับมาก โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการในด้านนักแสดง แสดงได้
สมจริงท าให้ท่านเข้าใจและทราบถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ง่าย ได้มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.12
รองลงมาเป็น การใช้เสียงต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเสี ยงบทสนทนา เสียงประกอบ และ
เสียงดนตรี ทาให้ท่านมีความสนใจ และ ทาความเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยที่
4.11 และ น้อยที่สุดในด้านความยาวของภาพยนตร์โฆษณามีความเหมาะในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
4.02 และประชาชนมีระดับการรับรู้ในการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา ในโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อ มี
ประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. รองลงมาด้านเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์ โดยพิจารณารายข้อ
พบว่า ประชาชนสามารถข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาพยนตร์โฆษณาทาให้ท่านทราบถึงความคุ้มครอง
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ใหม่ของประกันภัย พ.ร.บ. ได้มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาเป็น ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
ภาพยนตร์โฆษณาทาให้ท่านมีความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของประกันภัย พ.ร.บ. มีค่าเฉลี่ยที่
3.99 และ น้อยที่สุดได้รับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาพยนตร์โฆษณาทาให้ท่านทราบถึงบทบาท และ
หน้าที่ของสานักงาน คปภ. มีค่าเฉลี่ย 3.26
2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ.
จากการศึกษาพบว่าประชาชน ต้องการให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ให้
มากขึ้น ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. และ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เนื่องจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่างบอกว่าตนเองไม่เคยพบ
หรือ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ของทางสานักงาน คปภ. แต่อย่างใด จึงทาให้ประชาชนไม่มี
ความรู้เรื่องความสาคัญของประกันภัย พ.ร.บ.
ในส่วนของปัญหาอุปสรรค การให้ความรู้แก่ประชาชนจากทางภาครัฐ พบว่า เหตุผลหลักคือ
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. แม้ว่ าทางภาครัฐจัดกิจกรรมจังหวัดสัญจรเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนตามท้องถิ่น ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมจากประชาชน
เท่าที่ควร การเข้าร่วมอบรมกับทางหน่วยงานภาครัฐ เช่นประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ความรู้ผู้นา
ชุมชนเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงกระจายข้อมูลความรู้แก่ประชาชน ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ประชาชน
จะรับรู้ความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว อีกทั้งในด้านความพร้อมของ
พนักงานของสานักงาน คปภ. เองในด้านจานวนบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรื่อง
ความคุ้มครองของประกัน พ.ร.บ. แม้กระทั้งยังขาดทักษะในการสื่อสาร หรือ การบรรยายให้ความรู้
แก่ประชาชนยังเป็นอีกเหตุผลที่ทาให้การให้ความรู้แก่ประชาชนยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร
ความพร้อมด้านบุคลากรเป็นอีกจุดสาคัญ หากมีบุคลากรที่มีความรู้พร้อมมากจานวนหลายคน ทาง
ส านักงาน คปภ. ก็สามารถส่ งพนักงานออกให้ความรู้แก่ประชาชนในคราวเดียวกันหลายๆที่ จะ
สามารถกระจายความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้เป็นวงกว้างมากขึ้นและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการลดภาระงานความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฯ ได้อีกด้วย ท าให้ผู้อ านวยการฯ
สามารถนาความรู้ความสามารถที่มีไปปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการบริการประชาชนได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการรับรู้ของประชาชน ในการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา ในโครงการขับขี่อุ่น
ใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. พบว่า สื่อภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ของ สานักงาน คปภ. ในด้านองค์ประกอบของสื่อภาพยนตร์ มีประสิทธิภาพในการ
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สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างดี มีเพียงแค่ช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ยังไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้เท่าที่ควร ซึ่งขัดกลับข้อมูลจากทางภาครัฐที่ว่า ภาครัฐมีการจัดกิ จกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการอบรมผู้นาชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการนาไป
ถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง มีการประชาสัมพันธ์ต่างช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต จากจุดบริการประชาชน ฯลฯ แต่ข้อมูลจากทางประชาชนกับ พบว่า ไม่เคยพบเห็น หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. แต่อย่างใด จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุป
ประเด็น ปั ญหาได้ด ัง นี ้ ภาครัฐ จัดกิ จ กรรมให้ ความรู ้เรื่ อ งประกั นภัย พ.ร.บ. เป็นประจ า และ
หลากหลายช่องทาง แต่ ภาคประชาชนไม่สามารถรับรู้หรือเข้าถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของทาง
ภาครัฐได้ดีเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยขอนาความรู้จากบทเรียนเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏี
การบริ ก ารจั ด การภาครั ฐ มาเป็ น แนวทางการประยุ ค ใช้ ใ นการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ความรู้แก่ประชาชนของสานักงาน คปภ. ดังนี้
ผู้วิจัยขอนาเสนอขอเสนอแนะใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) การก าหนดนโยบายในการจั ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในด้ า นความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดการเข้าร่วมกิจกรรมของทางภาครัฐในการให้
ความรู้ตามท้องถิ่นต่าง ๆ เหตุเนื่องมาจากความพร้อมของบุคลากรในส านักงาน คปภ. เนื่องจาก
ปัจจุบันบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ที่พึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานโดยผ่านการคัดเลือกจาก
ส่วนกลาง จึงยังมีความพร้อมในด้านความรู้เกี่ยวกับ ประกันภัย พ.ร.บ. ความสามารถในการให้ความรู้
การสื่อสาร และการบรรยายแก่ประชาชนยังไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นภาระหน้าที่การให้ความรู้จึงตกอยู่
ที่ผู้อานวยการของสานักงาน คปภ. เพียงผู้เดียวหากเกิดกรณีมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้พร้อมกัน
หลายกิจกรรม ทางสานักงานจาเป็นต้องปฏิเสธงานที่มีความสาคัญน้อยกว่าไป หรือแม้กระทั่งในช่วง
จัดกิจกรรมอาจเกิดกรณีที่ผู้อานวยการ คปภ. ติดภารกิจอื่นอยู่จึงไม่สามารถออกร่วมกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนได้ จึงอาจเกิดการเสียโอกาสการให้ความรู้แก่ประชาชนไปได้
(2) กาหนดนโยบายความร่วมมือเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ
ด้วยกัน และความร่วมมือจากภาคเอกชนจากปัญหาประชาขนขาดความตระหนักในความสาคัญของ
ประกันภัย พ.ร.บ.
(3) กาหนดนโยบายการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เป็นวงกว้าง
หลากหลาย และ สามารถเข้าถึงได้
(4) การน าแนวทางการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ทธ์ มาก าหนดกลยุ ทธ์ และ วิธ ีการ
ดาเนินการ โดยการใช้อานาจ และ หน้าที่ ผ่านทรัพยากรที่มี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในสังคมได้มากที่สุด
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2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ในเรื่องความ
คุ้มครอง และความสาคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ให้แก่พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึง การ
เพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้มีความรู้ และ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีการติดตาม
ประเมินผลก่อน และ หลังอบรม เพื่อทราบถึงผลการอบรมว่ามีประสิทธิผลเพียงใด และ ติดตามผล
ตอบรับ การนาความรู้จากฝึกอบรมไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งการเพิ่มทักษะ
การบรรยายในที ่ ช ุ ม ชม หรื อ การให้ ค วามรู ้ ต ั ว ต่ อ ตั ว แก่ ประชาชน โดยการเรี ย นรู ้ จากการฝึ ก
ประสบการณ์โดยตรง ให้พนักงานที่เข้าฝึกอบรมได้ทาการบรรยายให้แก่ประชาชน หรือ กลุ่มผู้ฟัง โดย
มีพี่เลี้ยงคอยกากับดูแลให้ความรู้แบบตัวต่อตัว เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการสื่อสารในที่ชุมชนให้แก่
พนักงาน เพื่อน าผลที่ได้หลักจากการเข้าอบรมน ากลับไปปฏิบัติในท้องถิ่นของตนเองได้อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั ้ น การน าแนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสานักงาน คปภ. ที่เหลือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการออกดาเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อานวยการสานักงาน คปภ. หรือ ออกดาเนินกิจกรรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในงานที่ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. ไม่สามารถไปเองได้ หรือแม้กระทั่งการออกกิจกรรม
ให้ความรู้คนละงานกับผู้อานวยการ คปภ. เพื่อเป็นการกระจายความรู้ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นวงกว้าง
มากขึ้นจะสามารถส่งผลให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นสามารถเพิ่มการรับรู้ของประชาชนได้อีกด้วย
(2) ในด้านการกาหนดนโยบายความร่วมมือเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยการ
จัดทาโครงการเพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ การดาเนินโครงการจาเป็นต้อง
ผสานความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่ว มกับด าเนินโครงการให้ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินโครงการ ดังนี้
อันดับแรกขอความร่วมมือจากนายอาเภอในการสั่งการและติดตามผลการดาเนินการ
ของกานัน และ ผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบจานวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งรถยนต์
ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องจัดทาประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายกาหนดในหมู่ บ้านของตนว่ามีจานวนกี่
คัน เพื่อทราบจานวนรถที่แท้จริงในหมู่บ้าน
ต่อมาประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่ในการกวดขันและตรวจสอบการ
กระทาผิดในการไม่จัดทาประกันภัย พ.ร.บ. ของรถในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการจัดทาประกันภัย พ.ร.บ.
ท้ายที่สุดขอความร่ว มมือจากภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจประกันภัย ที่รับท าประกันภัย
พ.ร.บ. ในการออกบูท หรือ เข้ารับทาประกันภัย พ.ร.บ. ในท้องที่เพื่อสร้างความสะกวดสบายให้แก่
ประชาชน เป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการจัดทาประกันภัย พ.ร.บ. ได้อย่างง่ายดาย
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โดยที่ในระหว่างการดาเนินโครงการตามขั้นตอนต่าง ๆ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมให้ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. แก่ประชาชน เช่น
การประกาศให้ความรู้จากเสียงตามสายของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ของตนเอง หรือ ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจกวดขันและ ตรวจสอบการกระท าผิดในการไม่จัดท าประกันภัย พ.ร.บ. หากพบ
ผู้กระทาผิดขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้เรื่องสิทธิ ความคุ้มครอง และความจาเป็นใน
การจัดทาประกันภัย พ.ร.บ. แก่ประชาชน และ ในขณะจัดกิจกรรมรับทาประกันภัยตามท้องถิ่นของ
บริษัทรับประกันภัย พ.ร.บ. มีการนาภาพยนตร์โฆษณา
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. มาเปิดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนก่อน
รับทาประกันภัย พ.ร.บ. พร้อมทั้งมีการจัดทีม ถาม-ตอบ เพื่อช่วยให้ความรู้ หรือ ตอบขอซักถามของ
ประชาชนในเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ในการดาเนินกิจกรรม
(3) ในด้านกาหนดนโยบายการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางปฏิบัติใน
การประชาสัมพันธ์โดยแบ่งเป็น 2 ภาคส่วนดังนี้
(3.1) การประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง เพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ให้มากขึ้น
และมีความถี่มากขึ้น เช่น การซื้อเวลาโฆษณาของช่องทีวีที่ได้รับความนิ ยม โดยการนาเอาภาพยนตร์
โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ไปฉายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง หรือ
การว่าจ้างบุคคลสาคัญ หรือ บุคคลที่ได้รับความสนใจมาดาเนินการประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอดังกล่าว
เพื่อเป็นการดึงดูดวามสนใจของประชาชน และ ทาให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอีกด้วย
(3.2) การประชาสัม พันธ์ ในส่ว นภู มิภ าค ณ.ปัจจุบันส านัก งาน คปภ. มีการ
ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิลท้องถิ่น ทางวิทยุ เข้าร่วมกิจกรรมของทางภาครัฐตามท้องถิ่น และ ทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย จากผลการศึกษาพบว่า ช่องการการประชาสัมพันธ์เหล่านี้นั้ น ยังไม่สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ดีเท่าที่ควร ทางส่วนภูมิภาคอาจเพิ่มช่องทางการให้ความรู้โดยการ สื่อสารผ่านรถ
กระจายเสียง ผ่านป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิดตามแยกต่าง ๆ และการขอความร่วมมือจากภาครัฐ และ
เอกชนที่ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนส่วนมาก เช่น เทศบาล ตารวจ โรงพยาบาล ธนาคาร
บริษัทประกันภัย แม้กระทั่งร้านอาหาร สถานที่บันเทิง และตามหน่วยงานอื่นๆที่ประชาชนเข้าใช้
บริการจานวนมาก ในการร่วมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. จากการบอกเล่า และ
จากการเปิ ด วี ด ี โ อคลิ ป ภาพยนตร์ โ ฆษณาโครงการขั บ ขี ่ อ ุ ่ น ใจเมื ่ อ มี ป ระ กั น ภั ย พ.ร.บ. เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูขณะทาภารกิจหรือรอทาภารกิจในสถานที่นั้นๆ เพิ่มการแจกใบปลิว
การติดป้ายโฆษณา เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อีกทั้งร่วมออกให้ความรู้แก่
ประชาชนตามท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
(4) ทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยการนากลยุทธ์ที่กาหนดไว้มาปฏิบัติ ผู้วิจัยขอ
เสนอกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้ การนาบริษัทประกันภัย
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มาร่วมคิดค้น ออกแบบวิธีการ และร่วมดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้แก่
ประชาชน เนื่องจากการร่วมกันคิดระหว่าง ภาครัฐและเอกชน จะเป็นการนาความรู้ ความเห็น ปัญหา
ของแต่ละองค์การมาแชร์กัน และ หาวิธีที่ดีที่สุดร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการนาไปปฏิบัติงานและ
ดาเนินกิจกรรมที่ดีที่สุด โดยที่ภาครัฐ และภาคเอกชนจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการดาเนินกิจกรรมนี้
กล่าวคือ ภาครัฐ ได้แนวคิด วิธี และกาลังคนในการดาเนินกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อ
สร้างการรับรู้แก่ประชาชนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกด้านหนึ่งภาคเอกชน เมื่อตนเองออกให้ความรู้
ความในท้องถิ่นต่าง ๆ ในนามความร่วมมือกับองค์การของภาครัฐแล้ว จะทาให้องค์การสามารถรับทา
ประกัน ภัย จากประชาชนได้เพีย งเจ้ าเดียว ปราศจากคู่แข่ง ยังเป็นการสร้างรายได้จากการท า
ดาเนินการกิจกรรมได้อีกด้วย อีกทั้งการดาเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐยังเป็นการส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ ยิ่งเป็นการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน : กรณีศึกษา
งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน์*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษา งาน
บริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน อันได้แก่ การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร (Man) การบริห ารจัดการด้านงบประมาณ (Money) การบริห ารจัดการด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ (Material) และการบริห ารจัดการ (Management) โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน
งานบริการด้านช่าง ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 11 คน โดย
แบ่งเป็นระดับอ านวยการ จานวน 1 คน ระดับหัวหน้างาน จานวน 2 คน และระดับผู้ปฏิบัติการ
จานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตอนที่ 2 ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และนาเสนอการวิเคราะห์ ในรูปแบบข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้
ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) พบว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์รับราชการ มากกว่า 20 ปี มีจานวนมากที่สุด 8 คน (ร้อยละ 72.73) จบการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 8 คน (ร้อยละ 72.73) ตาแหน่งงานระดับปฏิบัติการมีมากที่สุด จานวน 8 คน
(ร้อยละ 72.73) ทาให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด เพื่อสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัยด้านการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ต่อปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M)
พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน งานบริการด้านช่าง มากที่สุด คือ
ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) เนื่องจากมีภารกิจจานวนมากแต่บุคลากรมีจากัดและไม่
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะงาน เช่น ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ธุรการช่าง นิติกร และยังขาด
การฝึกอบรมที่เพีย งพอกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการโยกย้ายของข้าราชการท าให้งานไม่
ต่อเนื่อง รองลงมา คือ ปัจจัยการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) โดยงบประมาณส่วนที่ยัง
ไม่เพียงพอ ได้แก่ ค่าน้ามันรถยนต์ในการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่า
ซื้อของใช้ในการส ารวจ ทดสอบ รวมทั้งค่าประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการ และค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานเพิ่ม ปัจจัยส าคัญล าดับถัดมา คือ การบริหารจัดการ (Management) เป็นการจัดลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วนในการทางาน การทางานมีความยุ่งยาก ด้า นกฎหมาย ระเบียบทางราชการ การ
เปลี่ย นตัว ผู้บ ริห ารบ่อยท าให้น โยบายการท างานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้าน
เทคโนโลยี ระเบียบ กฎหมาย มีการปรับเปลี่ยน และปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการด้าน
วั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ (Material) ส่ ว นที ่ ย ั ง ขาดแคลน เช่ น รถยนต์ ส าหรั บ ใช้ อ อกงานสนาม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดรนสาหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับตาแหน่งจีพีเอส รวมทั้งขาดการเรียนรู้
การใช้งานอุปกรณ์
ดังนั้น สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ควรมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ดังนี้ การบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ให้มีเพียงพอ
ครอบคลุมทุกลักษณะงานเช่น ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ธุรการช่าง นิติกร มีแผนการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ทัน ต่อเทคโนโลยีและระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การบริห ารจัดการด้าน
งบประมาณ (Money) ให้เพียงพอในด้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยประชุม ค่าซ่อมบารุง
เครื่องมือประจาปี ค่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน
การบริหารจัดการ (Management) ควรมีการจัดกระบวนการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ใช้
แบบมาตรฐานและการใช้โปรแกรมส าเร็ จรูปออนไลน์ การจ้างบุคคลภายนอกสนับสนุนงาน การ
จัดแบ่งงานตามกรอบลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง การก ากับติดตามจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบ ัติ
ราชการ โดยค านึ ง ถึง ปัจ จั ย ภายนอกและภายในเพื ่อ ปรับ ตั ว ในการบริ ห ารจั ดการ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ สาหรับปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ควรมี
การวางแผนจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้งาน ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เดิมที่เก่า ชารุด และจัดหา
อุปกรณ์ที่ขาดแคลน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์จาเป็น สาหรับงานสานักงาน งานสารวจ
งานออกแบบ งานเขียนแบบ รถยนต์ โดรนสาหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับตาแหน่ง จีพีเอส รวมทั้ง
จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานและดูแลบารุงรักษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
คาสาคัญ: ปัจจัยด้านการบริหาร, ประสิทธิภาพ, งานบริการด้านช่าง
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บทนา
ภารกิจด้านการบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร
สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของ
แผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุ และให้คาปรึกษาด้านช่างให้เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบ
การผังเมืองที่ดี อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการบริการด้านช่างหมายความรวมถึงการ
ดาเนินการ งานสารวจ งานออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานประมาณราคา งานควบคุม
การก่อสร้าง งานทดสอบวัสดุ งานให้คาปรึกษาด้านช่าง การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภาครัฐ
และโครงสร้างพื้นฐาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร มีปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้านช่าง
สนองภาคส่วนต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ภารกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 2) ภารกิจจาก
จังหวัดกาแพงเพชร 3) ภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐอื่นในจังหวัดกาแพงเพชร 4) ภารกิจจากองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ในจังหวั ดก าแพงเพชร 5) ภารกิจจากภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ และภาค
ประชาชน จากการที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านช่างของส านั กงาน
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) ความไม่พร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ 5) ไม่สามารถส่งบุคลากร
เข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม 6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกว่ามีคุณภาพ
ชีวิตของต่าลง 7) การบริหารจัดการงานที่ ไม่สามารถสนองงานทุกภาคส่วนได้ 8) บุคลากรบางส่วน
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบลักษณะงานประจาตาแหน่งทาให้ประสิทธิภาพงานต่าและเกิดภาระ
งานกับบุคลากรส่วนอื่น 9) การโยกย้ายของข้าราชการ มีผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจากัดของกระบวนการและรูปแบบการทางานที่เกิดขึ้น และนาเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ ภายใต้ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ
(Money) วัส ดุอุป กรณ์ (Material) และการบริห ารจัด การ (Management) โดยปัจจัยเหล่า นี ้ มี
ความส าคัญในการการบริหารจัดการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน งานบริ การด้านช่างของ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชรให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เป้าประสงค์และผลการดาเนินการที่คาดหวังของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน งาน
บริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อประสิทธิภ าพการ
ทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
3) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
4) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน งาน
บริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร

ทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
Drucker (อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ ศิลปะใน
การทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การทางานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท า
ภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามา
ร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์
วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจาหน่ายและตอบสนอง
ความพอใจให้กับสังคม โดย Heinz and Koontz (1980) ให้ความหมายของการบริหารจัดการ ไว้ว่า
การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money)
วัสดุสิ่งของ (Material) เป็นอุปกรณ์การจัดการ (Management) เช่นเดียวกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2546, น. 76) ได้กล่าวถึงทรัพยากรในการบริหารที่ผู้บริหารต้องสนใจ เพื่อให้การดาเนินการของ
องค์การประสบความสาเร็จ ได้แก่ 4M’s ประกอบด้วย 1) คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจ
ขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จในการจัดการ 2) เงิน (Money) คือปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุน
ให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดาเนินการต่อไปได้ 3) วัสดุ (Material) คือวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ไม่แพ้ปัจจัยอื่น จาเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ต่า เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 4) การ
จัดการ (Method/Management) เป็นวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับที่ พงศ์
สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2550) ที่ได้อธิบายว่าในการบริหารงานใด ๆ อาจแยก
ทรัพยากรการบริหารได้เป็น 4 ประเภท ที่เรียกว่า 4M ได้แก่ 1) ทรัพยากรมนุษย์ (Man): ในองค์การ
ทุกองค์การจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีมนุษย์ มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญทาให้เกิดการดา เนินงานได้ 2)
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ทรัพยากรในรูปเงินทุน (Money): เงินเป็นค่าตอบแทนที่จะทาให้เราหามนุษย์ที่มีคุณภาพได้ใช้จัดหา
เทคโนโลยีซื้อความรู้ ซอฟแวร์ ฉะนั้น องค์การที่มี เงินมากก็จะประสบความสาเร็จได้มากกว่าองค์การ
ที่มีเงินน้อย หรือทรัพยากรน้อย 3) ทรัพยากรในรูปวัสดุสิ่งของ (Material): วัสดุสิ่งของจัดเป็นอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่อานวยความสะดวกในการบริหารอาจมองได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการบริหารรวมทั้งสถานที่
ท างาน 4) ความรู้ในการจัดการ (Management): เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะดูแล และ
ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดาเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ว ิจัยพบว่า การบริห ารจัดการ เป็นการด าเนิน งาน การ
ปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใด ๆ ที่นามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่ผล
ต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยราชสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า ประสิทธิภาพ
หมายถึง ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการงาน 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 ดาเนินงาน ที่มี
ลั ก ษณะดั ง นี ้ 1) ประหยั ด (Economy) ได้ แ ก่ ประหยั ด ต้ น ทุ น (Cost) ประหยั ด ทรั พ ยากร
(Resources) และประหยัดเวลา (Time) 2) เสร็จทันตามกาหนดเวลา (Speed) 3) คุณภาพ (Quality)
โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) มีกระบวนการผลิต (Process) ที่ดี และมี
ผลผลิต (Output) ที่ดี ดังนั้น การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดาเนินงานว่า ประหยัด
รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็น กระบวนการดาเนินงานทั้งหมด เช่นเดียวกับ ทิพาวดี เมฆสวรรค์
(2538, น. 2) ได้อธิบ ายไว้ว ่าประสิทธิภ าพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ 1)
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (Input)ได้แก่การใช้ทรัพยากรการบริหาร
คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 2) ประสิทธิภาพ
ในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้
เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและ
บริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการทางาน เป็นความสามารถในการ
ใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี โดยพิจารณาจาก
กระบวนการดาเนินงานทั้งหมดตั้งแต่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการผลิต และผลผลิต ซึ่งมีลักษณะสาคัญ
คือ การทางานได้ปริมาณงานตามที่คาดหวัง ให้เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่กาหนดไว้ โดยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นที่งาน
บริการด้านช่าง จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการ
3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น. 18) ได้อธฺิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) หมายถึง
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงาน เช่นการวางแผนกาลังคน การแสวงหาบุคลากร การ
บรรจุแต่งตั้ง การบารุงรักษาและจัดสวัสดิการ 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 สามารถนาศักยภาพที่ได้รับการพัฒนานั้นไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามสายอาชีพให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในระดับ บุคคล ทีม และองค์การ โดย วีระ
พงศ์ ฤทธิรอด และกลวัตร สง่าจิต (2561) ได้ศึกษาและรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงและสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
สรุปว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเพิ่มมาก
ขึ้นและมีความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ภูมิภ าคซึ่งไม่ส อดคล้ อ งกับ อั ตราก าลัง ที ่ม ี อยู ่ใ นปั จจุ บัน ท าให้ส่ งผลกระทบถึ ง การปฏิ บัต ิ ง าน
เช่นเดียวกับที่ รุ่งรัตนา บุญ–หลง (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 และสรุปผลการศึกษาว่า มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็น
ระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวมของ
ส่วนราชการ ยังไม่ส่งเสริมสนับสนุนความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับที่
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559) ที่ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของ
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว และสรุปผลการศึกษาว่ า แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
บุคลากรข้อที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกแต่ละด้าน ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ
ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัย มีกระบวนการป้องกันการลาออกจากราชการใน
ระหว่างภาคเรียน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) เป็นปัจจัยหลักที่สาคัญที่สุด
เพราะการปฏิบัติงานจะต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด การวางแผน การดาเนินการ หรือจัดการทา
ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะต้องบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน งานบริการด้านช่าง
4) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน
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 เช่ น เดี ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ ก าหนดไว้ ว่ า
กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้ ว ย 5 ขั ้ น ตอน 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การจั ด ท า
งบประมาณ 3) การอนุมัติงบประมาณ 4) การบริหารงบประมาณ 5) การประเมินผล โดย สัมฤทธิ์
ศรีกองหนุน (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาสรุปว่าความสัมพันธ์ในระหว่างระดับ การ
ปฏิบัติงานกองช่างกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในด้านงบประมาณ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่าง ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย
พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทยจังหวัดเชียงราย คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทน (ร้อยละ 4.30) นอกจากนี้ พัฒน์นรี อัฐวงศ์
และฐิตารีย์ วงศ์สูง (2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ ผลการวิจัย พบว่า ในการบริหารจัดการงบประมาณมี
ข้อจากัด คือ ข้อจากัดภายนอกปัญหาจากการขาดงบประมาณ เนื่องจากได้รับจากเงินอุดหนุนกับ
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รายได้จากการจัดการศึกษางบประมาณที่จากัด ต้องจัดลาดับก่อนหลังของความสาคัญในการบริหาร
จัดการแผน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจั ยการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) เป็นปัจจัยสาคัญใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานจะต้องอาศัยงบประมาณในการใช้จ่าย ตลอดจน
จั ด หาทรั พ ยากรที ่ จ าเป็ น ในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผน ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง เป็ น สิ ่ ง ส าคั ญ ที ่ จ ะต้ อ งบริ ห ารจั ด การด้ า นงบประมาณ (Money) เพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน งานบริการด้านช่าง
5) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน
วิร ัช วิร ัช นิภ าวรรณ (2548, น. 18) ได้อธฺิบายว่า การบริห ารวัส ดุอุปกรณ์ (Material)
หมายถึง การประมาณการและเสนอความต้องการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การแจกจ่าย
และการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการจาหน่ายจากบัญชี สอดคล้องกับแนวคิดของ ดอกจันทร์ คามีรัตน์ ,
บุญทัน ดอกไธสง, และอิมรอน มะลูลีม (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรในการบริหาร
(Resources) ในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) โดยการกาหนดแนวทางการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เป็นส่วนสาคัญของการผลิตออกมาให้มีคุณภาพ และผลิตได้ในระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้นจึงกาหนดให้
พนักงานทุกคน ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 235-350) ได้สรุปว่า การบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย
1) งานพัสดุ หมายถึง สิ่งของ ที่ดิน บ้านเรือน 2) วัสดุและครุภัณฑ์ จาแนกได้ วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
ถาวร และครุภัณฑ์ 3) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีตอนดังนี้ 1) การกาหนดความต้องการวัสดุ 2) การ
จัดหาพัสดุ 3) การลงทะเบียน 4) การแจกจ่าย 5) การบารุงรักษา 6) การจาหน่าย เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของวงจรพัสดุ โดย ตระกูล อมรนาถ (2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
ของส่ว นโยธาองค์การบริห ารส่ว นต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้านความคุ้มค่า พบว่าเครื่องมือที่ใช้งานไม่
ทันสมัย ปฏิบัติงานได้ไม่ดี สอดคล้องกับที่ วิกรม ลิ่มสถิรานันท์ (2545) ได้ศึกษาประสิทธิผลการ
ดาเนินงานด้านโยธาของสานักงานเขตวังทองหลาง โดยมีข้อเสนอแนะให้ควรได้รับการปรับปรุงด้าน
ปริมาณคุณ ภาพของวัส ดุอุป กรณ์ เครื่องมือ เพื่อเป็นการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ ปิยวัฒน์ รุ่งเรืองวงศา (2553) ทาการศึกษาวิจัยประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์สานักงานมีไม่เพียงพอทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทางาน
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยสาคัญใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานจะต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การ
แจกจ่ายและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต้องมีความพร้อม จานวนเพียงพอ และทันสมัย ใน
การสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องบริหารจัดการด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (Material) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน งานบริการด้านช่าง
6) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล่าวว่า การบริหารจัดการ (Management Administration)
เป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด
(Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดาเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating)
ซึ่งจะต้องมีการทางานร่วมกันของคน (Man) ต้องมีทรัพยากรในการบริหารอื่นที่ส าคัญ ได้แก่ เงิน
(Money) วัสดุ (Material) วิธีการ (Method) ในการทางาน ซึ่งต้องมีการจัดการในการบริหาร หรือ
การทางาน ได้แก่ การจัดสายการบังคับบัญชา การกาหนดระเบียบ วิธีการทางาน เพื่อให้การทางาน
เป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับ Fayol (1916) มีความเห็นว่า การบริหารเป็น
ศาสตร์ อ ย่ า งหนึ ่ ง และเป็ น หลั ก การสากลที ่ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ ก ั บ การบริ ห ารทุ ก ประเภท ซึ่ ง
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 พบว่าการบริหารงานวิ ชาการในโรงพยาบาล
ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดหน่วยงาน และมีบุคลากรรับผิดชอบ การกาหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
การจัดท าสายงานบังคับบัญชา การวางแผน การจัดบุคลากร การประสานงาน การรายงาน การ
ควบคุมกากับ สอดคล้องกับ วินิต ไชยสงคราม (2556) ที่ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
งานช่างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า ควร
มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ระยะเวลาการสารวจออกแบบให้ดาเนินการ
อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด การลดขั้นตอนการปฏิบัติให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ควรนาเทคโนโลยีเข้า
มาเใช้ และปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานที่ควรได้ร ับ การแก้ไขในอัน ดับแรกคือ ปัจจัยด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองช่างควรมี ก าร
ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการองค์กร
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) เป็นการดาเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน งาน
บริการด้านช่าง

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยในการ
การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของสานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน) ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Material) และการบริหารจัดการ (Management) ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการทางาน :
งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังภาพที่ 1
ตัวแปรตาม (Dependent)

ตัวแปรอิสระ (Independent)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
อายุราชการ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M)
1. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man)
2. ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money)
3. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)
4. ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
(Management)

ประสิทธิภาพการทางาน: งานบริการ
ด้านช่างของสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีการวิจัย
การวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาความคิดเห็น ใน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดของกระบวนการและรูปแบบการทางานที่เกิดขึ้น และนาเสนอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ภายใต้ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management)
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1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมงานวิจัยด้วยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านช่าง ของสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 คน แบ่งเป็นระดั บอ านวยการ จ านวน 1 คน ระดับ
หั ว หน้ า งาน จ านวน 2 คน ระดั บ ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ก าร จ านวน 8 คน มาเป็ น ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส าคั ญ ( Key
Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็น การสัมภาษณ์ แบบมีโ ครงสร้า ง (Structured Interview) โดยการก าหนดค าถามไว้
ล่วงหน้าเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นมาตรฐาน มีเนื้อหาครอบคลุมตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษา เป็นการ
สัมภาษณ์เรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ และนาเสนอการวิเคราะห์ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) สาหรับวิธีการทางคุณภาพ โดยการตีความสร้างข้อสรุป แบบอุปนัย (Induction) จากการ
สัมภาษณ์ประกอบกับเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ โดยอาจมีการแบ่งประเภทตามเนื้อหาของเอกสาร แล้ว
เปรียบเทียบเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เน้นความสาคัญของสาระตามเอกสารมากกว่าการหา
ความหมายที่ลึกซึ้ง
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์
และจากตาราต่าง ๆ
(2) การสัมภาษณ์ (Interview) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมงานวิจัยด้วยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ตอนที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยคาถามสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ชุดคาถาม
ดังนี้ชุดที่ 1 เป็นค าถามที่ใช้สัมภาษณ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชรและหัวหน้าฝ่าย
จานวน 3 คน ชุดที่ 2 เป็นคาถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในระดับผู้ปฏิบัติการ จานวน 8 คน ซึ่ง
สัมภาษณ์ในประเด็น ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดของกระบวนการและรูปแบบการทางานที่เกิดขึ้น
และนาเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ภายใต้ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร
(4M) ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ
(Management)
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ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยขอนาเสนอการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage) และ ข้อมูลตอนที่
2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ น าไปสู่การสรุปและเขียนผล
การศึกษาในเชิงพรรณนาดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการรับราชการ ประสบการณ์รับราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน งานบริการด้านช่าง
ของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร สังกัดกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จานวน 11 คน (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ)
ประเภทของข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

เพศ

ชาย
หญิง
รวม

อายุ

21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม

ระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (n=11 คน)
9
2
11
3
2
6
11
3
5
3
11

ร้อยละ
81.82
18.18
100
27.27
18.18
54.55
100
27.27
45.46
27.27
100

466
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภทของข้อมูล
ประสบการณ์รับราชการ
ที่ กรมโยธาธิการ/ กรมการ
ผังเมือง/ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (นับเวลารวมกัน)
รวม
ระยะเวลาการรับราชการ
ที่ สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
รวม
ตาแหน่งงาน

รวม
รายได้/เงินเดือน/ค่าตอบแทน
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน)

รวม

ข้อมูลทั่วไป
1-10 ปี
11-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

1-10 ปี
11-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
ระดับปฏิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้อานวยการ
น้อยกว่า 10,000
10,000 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
มากกว่า 50,000

จานวน (n=11 คน)
2
1
8

ร้อยละ
18.18
9.09
72.73

11
5
3
3
11
8
2
1
11
1
1
2
4
2
1
11

100
45.46
27.27
27.27
100
72.73
18.18
9.09
100
9.09
9.09
18.18
36.36
18.18
9.09
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่ว นใหญ่มีประสบการณ์ท างานมานาน
มากกว่า 20 ปี มากถึงร้อยละ 72.73 จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี จานวน 8 คน (ร้อยละ 72.73)
ระดับของตาแหน่งงาน พบว่า ระดับปฏิบัติการมีมากที่สุด จานวน 8 คน (ร้อยละ 72.73) รองลงมา
เป็นระดับหัวหน้างาน จานวน 2 คน (ร้อยละ 18.18) และระดับผู้อานวยการ จานวน 1 คน (ร้อยละ
9.09) ทาให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีข้อมูลในทางตรงเพื่อสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
2) ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับแรก โดยจากการที่มี
ภารกิจจานวนมากแต่บุคลากรมีจากัดและไม่หลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะงาน เช่น ช่างเขียน
แบบ ช่างไฟฟ้า ธุรการช่าง นิติกร และยังขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ ง
การโยกย้ายของข้าราชการทาให้งานไม่ต่อเนื่อง
3) ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมาจากปัจจัยด้านบุคลากร
(Man) โดยงบประมาณส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ ค่าน้ามันรถยนต์ในการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง
ค่ า ตอบแทนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ค่ า ซื ้ อ ของใช้ ใ นการส ารวจ ทดสอบ รวมทั ้ ง ค่ า ประชุ ม เกี ่ ย วกั บ
คณะกรรมการ และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเพิ่ม
4) ความคิ ด เห็ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นวั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ (Material) ที ่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภ าพการท างาน งานบริการด้า นช่า งของส านัก งานโยธาธิก ารและผั งเมื อ งจั ง หวั ด
กาแพงเพชร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานน้อยที่สุด
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น เครื่องมือสารวจ ทดสอบวัสดุ
อุปกรณ์สานักงานมีเพียงพอในการใช้งาน เนื่องจากกรมฯเพิ่งจัดซื้อให้ใหม่ แต่ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มี
การล้าสมัยไปเรื่อย ๆ ต้องรอการสนับสนุนจากกรมต่อไป ส่วนที่ยังขาดแคลน ได้แก่ รถยนต์สาหรับ
งานทดสอบที่เก่ามาก รถสาหรับใช้ออกสนามยังมีไม่เพียงพอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงาน และ
โปรแกรมออกแบบเขียนแบบที่ถูกลิขสิทธิ์ โดรนสาหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับตาแหน่ง จีพีเอส
รวมทั้งขาดการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ที่ทันสมัย
5) ความคิดเห็นด้านการบริห ารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่สาคัญรองลงมาจากปัจจัยด้านงบประมาณ
โดยการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการทางาน การทางานมี ความยุ่งยาก ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ทางราชการ การเปลี่ยนตัวผู้บริหารบ่อยทาให้นโยบายการทางานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ทั้งด้านเทคโนโลยี ระเบียบ กฎหมาย มีการปรับเปลี่ยน
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1) ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน งาน
บริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับแรก ที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน งานบริการด้านช่างฯ เนื่องจากการที่มีภารกิจต้องดาเนินการจานวน
มากแต่บุคลากรมีจากัด และปัญหาคนไม่หลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะงาน ในด้านการฝึกอบรม
ก็ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมพร้อมกันได้เนื่องจากอาจกระทบกับงานประจาที่มีจานวนมาก
ด้านคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่มีปัญหาเนื่ องจากมีภาระงานมาก ด้านการโยกย้ายของข้าราชการเป็น
เรื่องปกติ รวมทัง้ ปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่ต้องศึกษาและพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านเทคโนโลยี ระเบียบ
กฎหมาย แต่ยังขาดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ วีระพงศ์ ฤทธิรอด และกลวัตร สง่าจิต
(2561) ที่ได้ส รุป ว่ า ปัจ จุบ ัน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางการบริห ารอันเนื่ องมาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นและมี
ความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคซึ่งไม่
สอดคล้องกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 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 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดระเบียบวินัย มี
กระบวนการป้องกันการลาออกจากราชการ
2) ปัจจัยการบริหารจัดด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมาจาก
ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) โดยหากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานบริการ
ด้านช่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งสานักงานฯได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส านักงานอื่น ๆ แต่ส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ได้แก่
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าน ้ามันรถยนต์ในการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง
ค่ า ตอบแทนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ค่ า ซื ้ อ ของใช้ ใ นการส ารวจ ทดสอบ รวมทั ้ ง ค่ า ประชุ ม เกี ่ ย วกั บ
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คณะกรรมการ และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเพิ่ม เช่น ช่างเขียนแบบ คนงานด้านส ารวจและ
ทดสอบวัสดุ สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559) ได้ศึกษาสรุปว่า งบประมาณ มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับที่ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ได้
ศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทน นอกจากนี้ พัฒน์นรี อัฐวงศ์ และ ฐิตารีย์ วงศ์สูง (2559) ได้ศึกษา
พบว่า ในการบริหารจัดการงบประมาณมีข้อจากัดจากการขาดงบประมาณ เนื่องจากได้รับจากเงิน
อุดหนุนกับรายได้ที่จ ากัด ต้องน ามาวางแผนจัดสรรงบประมาณโดยต้องสัมพันธ์กับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์
3) ปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ด้านการบริหารที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานน้อยที่สุด เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันมี
เพียงพอ เนื่องจากกรมฯเพิ่งจัดซื้อให้ใหม่ แต่ที่ยังขาดแคลน ได้แก่ รถยนต์สาหรับงานทดสอบ รถ
สาหรับใช้ออกสนาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานและโปรแกรมออกแบบเขียนแบบที่ถูกลิขสิทธิ์
โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับตาแหน่ง จีพีเอส รวมทั้งขาดการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ที่
ทันสมัย สอดคล้องกับ ตระกูล อมรนาถ (2559) ที่ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
พบว่าเครื่องมือที่ใช้งานไม่ทันสมัย ปฏิบัติงานได้ไม่ดี และวิกรม ลิ่มสถิรานันท์ (2545) ได้ศึกษาพบว่า
ประสิทธิผลในการดาเนินงานมีข้อเสนอแนะให้ควรได้รับการปรับปรุงด้านปริมาณคุณภาพของวัสดุ
อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ เพื ่ อ เป็ น การสามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนมากยิ ่ ง ขึ้ น
เช่นเดียวกับ ปิยวัฒน์ รุ่งเรืองวงศา (2553) ท าการศึกษาสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สานักงานมีไม่เพียงพอทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทางาน
4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
งานบริการด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่สาคัญรองลงมาจากปัจจัยด้าน
งบประมาณ (Money) เนื่องจากส านักงานฯ ได้มีการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มุ่งเน้น
ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหลักควบคู่กับภารกิจสาคัญเร่งด่วนของจังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมฯ ส่วนภารกิจงานที่ยังดาเนินการได้ไม่สาเร็จ ล่าช้า เนื่องจากมีภารกิจ
มากเกินกว่าบุคลากร ก็ได้จดั ลาดับในการทางาน และบางส่วนก็ได้แนะนาให้ใช้แบบมาตรฐานหรือจ้าง
เอกชนออกแบบ ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจสาคัญ เร่งด่วน ของจังหวัด จานวนมาก และการปฏิบัติราชการ
มีความยุ่งยากจากระเบียบ ขั้นตอน ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ และการที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด ที่ไม่ใช่ภารกิจ
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งานโดยตรง สอดคล้องกับ วราภรณ์ พลีพลากร (2539) ที่ได้ศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ที่ดี มีการจัดหน่วยงาน และมีบุคลากรรับผิดชอบ การกาหนดหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร การจัดทาสายงานบังคับบัญชา การวางแผน การจัดบุคลากร การประสานงาน การ
รายงาน การควบคุมกากับ และการจัดงบประมาณตามกิจกรรมงานวิชาการ เช่นเดียวกับ ศิรวิชญ์
เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขในอันดับแรกคือ ปัจจัยด้าน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านภาวะผู้นาตามลาดับ นอกจากนี้ วินิต ไชยสงคราม (2556) ได้
ศึกษา พบว่า แนวทางการปรับ ปรุงกระบวนงาน ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด การลดขั้นตอนการขออนุญาตการนาเทคโนโลยีมาใช้
ตลอดจนให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management)
ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน งานบริการ
ด้านช่างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
(1) ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด ควรมีการวางแผนบริหารจัดการ
บุคลากรให้เพียงพอกับงานที่มี กาหนดกรอบลักษณะงานที่ไม่เกี่ยวข้องให้ปฏิเสธไปและลดลักษณะ
งานที่ไม่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากรควรมีการตรวจสอบทบทวนการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับ กรอบลักษณะงานประจ าต าแหน่งให้ครบถ้ว นและให้ฝึกทบทวนเพิ่มเติมเมื่อมี ก าร
ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สาหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุราชการสูงและไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีตามยุคสมัยได้ ควรดาเนินการอบรมหรือจัดแบ่งงานให้สามารถปฏิบัติงานใน
กรอบของลักษณะงานประจ าต าแหน่งได้ ประเด็นการพิจารณาความดีความชอบให้มีการก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละตาแหน่งงานรวมทั้งพิจารณาผลการดาเนินการที่ได้รับมอบหมายเกินจากหน้าที่ประจา
และควรกาหนดระบบเก็บฐานข้อมูลให้สามารถประสานงานต่อได้
(2) ปั จ จั ย ด้ า นงบประมาณ (Money) เป็ น ปั จ จั ย ที ่ ส าคั ญ รองลงมาจากปั จจั ยด้าน
บุคลากร (Man) โดยควรมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในด้าน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าเบี้ยประชุม ค่าซ่อมบารุง
เครื่องมือประจาปี ค่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ สารวจ เขียน
แบบทดสอบวัสดุ ธุรการช่าง
(3) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยที่มีปัญหาน้อยที่สุด เนื่องจากมีวัสดุ
อุปกรณ์พื้นฐานเพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่เพื่อให้งานบริการด้านช่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรดาเนินการ ดังนี้ 1) ต้องมีการวางแผนจัดหาเครื่องมือที่จะล้าสมัยลงในอนาคต 2) อุปกรณ์เดิมที่
เก่า ชารุด ควรเปลี่ยนใหม่ เช่น รถยนต์ เครื่องมือทดสอบ 3) อุปกรณ์ที่ขาดแคลนควรจัดหาเพิ่มเติม
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เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น รถยนต์ โดรนสาหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับตาแหน่ง จีพีเอส
รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานและดูแลบารุงรักษา
(4) ปัจ จัย ด้านการบริห ารจัดการ (Management) เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ส าคั ญ
รองลงมาจากปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) ควรดาเนินการดังนี้ 1) ผู้บริหารต้องประสานงานกับ
หน่ว ยงานภายนอกในการแนะน าให้พิจารณาจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการได้ตามระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวข้อง 2) การพิจารณาความต่อเนื่องของการบริหารหน่วยงาน 3) การจัดกระบวนการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ใช้แบบมาตรฐานและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปออนไลน์ การนา
เทคโนโลยีมาช่วย การจ้างบุคคลภายนอก ดาเนินการ สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ การเพื่มเจ้าหน้าที่
ช่วยสนับสนุนงานด้านเอกสาร 4) การจัดแบ่งงานตามกรอบลักษณะงานเฉพาะตาแหน่ง ไม่ใช้งานที่
ไม่ใช่หน้าที่หลัก 5) การกากับติดตามจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
6) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
(1) การบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอครอบคลุมทุกลักษณะงาน มี
แผนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์การ
(2) การบริห ารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในด้าน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าเบี้ยประชุม ค่าซ่อมบ ารุ ง
เครื่องมือประจาปี ค่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ สารวจ เขียน
แบบ ทดสอบวัสดุ ธุรการช่าง
(3) การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริห ารจัดการด้านวัส ดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดยเครื่องมือที่มีอยู่เดิมจะล้าสมัยลงในอนาคตต้องมีการวางแผน
จัดหามาทดแทนในระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์เดิมที่เก่า ช ารุด ควรเปลี่ยนใหม่ อุปกรณ์ที่ขาด
แคลนควรจัดหาเพิ่มเติม รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานและดูแลบารุงรักษา
(4) การบริ ห ารจั ด การ (Management) ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
ก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณงาน บุคลากร งบประมาณ
เทคโนโลยี มีการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการจ้างบุคลากรภายนอก
สนับสนุนงาน (Outsourcing) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆให้งานมีผลสัมฤทธิ์ กากับติดตามการ
ดาเนินการ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มรางวัล ผลตอบแทนให้เหมาะสม โดยคานึงถึงปัจจัยภายนอกและ
ภายในเพื่อปรับตัวในการบริหารจัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ
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รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน
กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก
ทศพล ศรีเทศ*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการ และรูปแบบ
การจัดการธุรกิจของร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการจัดการธุรกิจ
ร้านค้าที่เหมาะสมใน
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการธุรกิจของร้าน จาหน่าย สินค้า OTOP และของฝากชุมชน ผลการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านค้าผู้ประกอบการ ในความคิดเห็นของกรรมการวัด
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ ทางวัดได้จัดให้มีพื้นที่การนาสินค้ามาจาหน่ายจึงได้ให้โอกาส
คนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เช่าพื้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้าอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรายได้ ด้านลักษณะของผลิต ภัณฑ์สินค้าที่นามาจาหน่าย จะเป็นสินค้าภายในท้องถิ่น
พิษณุโลกเป็นหลัก และมีสินค้าของชุมชนจังหวัดใกล้เคียงก็นามาวางจาหน่ายด้วย ด้านจุดเด่นหรือจุด
ขายของผลิตภัณฑ์ จะเป็นกลุ่มของกินของฝาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตากบาง
กระทุ่ม ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นที่ปลูกในอาเภอบางกระทุ่ม และของที่ระลึกที่เป็นลักษณะวัตถุมงคล คือ
พระพุทธชินราช ทั้งเป็นรูปแบบองค์และรูปภาพ ด้านการบริหารจัดการต่อผู้ประกอบการร้านค้า จัด
ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นโชนแถวง่ายต่อการจัดสินค้าและการเดินเลือกซื้อสินค้า มีป้ายบอกตัวเลข
แต่ ล ะแถว รวมทั ้ ง ติ ด ตั ้ ง ระบบโซล่ า เซลล์ เ พื ่ อ ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการเพื ่ อ ลดภาระค่ า ไฟ ในกรณี ที่
คณะกรรมการวัดจะชี้ แ จงเรื ่ อ งส าคั ญๆก็จ ะมี ก ารรับ ฟั งข้ อ คิ ดเห็น ข้ อเสนอแนะก็ จ ะเรี ย นเชิ ญ
ผู้ประกอบการร้านค้าไปประชุมปรึกษาหารือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ศูนย์ร้านค้า มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบและจัดทาซุ้ม อาคาร
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า มาเป็ น ระยะ มี ก ารประสานกั บ หน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง อาทิ หน่ ว ยงานราชการ
สาธารณสุข มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นระยะๆและออกข้อแนะนาให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับรู้
และได้ปฏิบัติ การร่วมมือกับกลไกภารราชการและเอกชนในการพัฒนาระบบการซื้อขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์
และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ร้านค้าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อต่างๆและเป็นจุด
ท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลกด้วย
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านค้าผู้ประกอบการ ในความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการร้านค้า โดยนารูปแบบการจัดการร้านค้าในด้านต่างๆ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix ) 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ว นใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
โดยเฉพาะกล้วยตาก ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ กล้วยตากที่มาจาก อาเภอบางกระทุ่มกระทุ่ม และ
ของที่ระลึกที่เป็นลักษณะวัตถุมงคล คือ พระพุทธชินราช ทั้งเป็นรูปแบบองค์และรูปภาพ ด้านราคา
ผู้ประกอบการ กาหนดราคา โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก การตั้งราคาขายก็จะตั้งไม่สูงนัก ประมาณ 1015% ซึ่งคานวณ จากต้นทุนของสินค้า ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะไม่เน้นการตั้ ง
ราคาสูง แต่เน้นปริมาณการขาย ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า สินค้าไหนขายดี ก็จะเลือกมาจาหน่าย
ก่อน เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ผู้
ซื้อเลือกได้สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีป้ายราคาที่มองเห็นชัดเจน และมี สินค้าที่ราคาไม่สูง
การพูดคุยที่เป็นกันเอง เน้นการบอกต่อ สร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคย ว่า ความน่าเชื่อถือ ความ
ซื้อสัตย์ เป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้า โดยมีวิธีการส่งเสริมการตลาด จะใช้วิธีถ้าลูกค้าซื้อเยอะ มี
ส่วนลดให้ หรือหากลูกค้าซื้อไปจาหน่ายต่อ ก็ จะคิดราคาส่งให้ลูกค้า 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
ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการตลาดแก่ผู้ประกอบร้านค้าให้มากขึ้น
คาสาคัญ: ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายสินค้า หมายถึง เจ้าของกิจการร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และ
ของฝากชุมชน ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
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บทนา
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่8 (พ.ศ. 2540-2544) กล่าวในส่ว นของ
วัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจไว้ว่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
มั ่ น คงและสมดุ ล เสริ ม สร้ า งโอกาสการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคน ในการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการ พัฒนาและได้รับผลจากการพัฒนาที่เป็นธรรม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาทางในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเน้น “คน เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุกด้านที่มุั่งสู่ “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 คณะทางานความ สัมพันธ์กับ
เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน ซึ ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน ที ่ ท าหน้ า ที ่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา และข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีความเห็นว่าการ
ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
และดาเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะโครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ซึ่งมี การ
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยโครงการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นโครงการที่รัฐบาลกาหนดขึ้นเพื่อต่อสู่กับความยากจนโดย มีแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม ประเพณี และ
การใช้ทัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อก่อให้เกิดรายได้
ของชุมชน (ที่มา:www.ryt9.com/s/ryt/161749 สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554) ดังนี้
1) นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นสินค้าหรือบริการอย่างมีคุณภาพ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับของสากล
2) เป็นการนาศักยภาพของท้องถิ่น เช่น วัตถุดิบ หรือความชานาญที่มีอยู่มาพัฒนาเป็น
สินค้าหรือการบริการด้วยความคิดอยางสร้างสรรค์และนาไปสู่การพึ่งพาตนเองเป็นการกระตุ้นให้คน
ในท้องถิ่นสร้างรายได้ด้วยตนเอง จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีอายุ
ประมาณ 400 ปีเศษ
3) จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร มี
พื้นที่ประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมของ

478
ภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอินโดจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิษณุโลกเมือง
บริการสี่แยกอินโดจีน” คือ เมือง ดานัง ย่างกุ้ง คุนหมิง และ กัวลาลัมเปอร์ เป็นศูนย์กลางเป็น
ศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่มีธนาคารพาณิชย์กว่า 30 แห่ง มีโรงแรม ภัตตาคาร จานวนกว่า 127 แห่ง
มีแม่น้าสาคัญ คือ แม่น้าน่าน ไหลผ่านตัวเมือง การคมนานคมสะดวก สามารถเดินทาง โดยเครื่องบิน
รถไฟ และรถยนต์
ภูมิประเทศ
ทางตอนเหนื อ และตอนกลางเป็นเขตเทื อ กเขาสูง และที่ ราบสู ง โดยมีเขตภูเ ขาสูง ด้ า น
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอวังทอง อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอเนินมะปราง อาเภอนครไทย
และอาเภอชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะ
บริเวณลุ่มแม่น้าน่านและแม่น้ายมซึ่งเป็นแหล่งการเกษตร ที่สาคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขต
อาเภอบางระกา อาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอพรหมพิราม อาเภอเนินมะปรางและบางส่วนของอาเภอ
วังทอง
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนสุดของประเทศไทย
เรียกกันว่า “เหนือล่างกลางบน” ห่างจากกรุงเทพมหานคร 368 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
10,815 ตร.กม. หรือ 6,759,909 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอพิชัย อาเภอแสนขัน และอาเภอน้าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์)
และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอเมืองพิจิตร อาเภอวชิรบารมี อาเภอสามง่าม และอาเภอสาก
เหล็ก (จังหวัดพิจิตร) ทิศตะวั นออก ติดต่อกับ อาเภอหล่มสัก อาเภอเขาค้อ อาเภอวังโป่ง (จังหวัด
เพชรบูรณ์) อาเภอด่านซ้ายและอาเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง (จังหวัดสุโขทัย) และ
อาเภอลานกระบือ (จังหวัดกาแพงเพชร)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดใหญ่” เป็นพระอารามหลวง
ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธชินราช ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1900 ปัจจุบันประดิษฐานอยู่
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมืองพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์ส ิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองจึงนามาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โดยในบริเวณพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มี
อาคารศูนย์การค้าร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งซื้อ
ขายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP เพื่อจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สาหรับซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก ของที่ระลึก หรือมอบให้บุคคลอื่น
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ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลกเป็นจังหวัดขนาดกลางมีเขตปกครอง 9 อ าเภอประกอบด้วยอ าเภอเมือง, บาง
กระทุ่ม บางระกา พรหมพิราม วัดโบสถ์ วังทอง เนินมะปราง ชาติตระการ และนครไทย มีประชากร
ประมาณ 800,000 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 คน ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือ
ตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดรอบๆ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ เลย เพชรบูรณ์
กาแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย มีคาขวัญประจาจังหวัดคือ “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกาเนิดพระ
นเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่าแท้กล้วยตาก ถ้าและน้าตกหลากตระการตา”
ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลกกับแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่
จากการศึกษาพบว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กาหนดให้จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดใกล้เคียงรวม 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มจังหวัด
ที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ยังก าหนดให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 6
จังหวัด เป็นพื้นที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน” และได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดเป็นเมืองหลักในการพัฒนา
ธุรกิจการค้าและจากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ในมิติต่างๆ 3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ,
มิติทางสังคม และมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อมูลเชิงการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
จากการศึกษาเอกสารที่มีการเผยแพร่ของหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกผ่านเวทีต่างๆ
รวมทั้งในระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้ศึกษาขออ้างอิงข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกมา
ประกอบโดยได้สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
จังหวัดพิษณุโลกได้กาหนดตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แหล่ง
ผลิตเกษตรกร ปลอดสาร อาหารปลอดภัย 2) การท่องเที่ยวและการบริการ 3) ศูนย์กลางการบริการ
การขนส่งและโลจิสติกส์ เมื่อได้ศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี ได้
กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์กลางบริการการค้า การขนส่งและโลจิสติกส์
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและการบริหารจัดกสินค้า
เกษตรเชิงคุณภาพ
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพและICT

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคมและความมั่นคงตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ประวัติของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้า
น่าน ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไปในฐานะที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งเปิดให้เข้าไปสักการะทุกวันไม่มีวันหยุด อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีคืองานสมโภชพระพุทธชินราช ซึ่งจะจัดในวันมาฆบูชา เป็นเวลา
7 วัน 7 คืน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิห าร เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโ ขทัย มี
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้าค่าของ
จังหวัดพิษณุโลก นอกจากพระพุทธชินราชแล้วยังมีพระพุทธรูปที่สาคัญภายในวัด ประกอบด้วย พระ
พุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระอัฎฐารส และพระเหลือ ซึ่งพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ ยวให้
ความส าคัญและเดินทางมาสักการะเพื่อให้เป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
ประชาชนในจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ได้เข้ามามีโอกาสในการจาหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า
OTOP ของดีของฝากประจาจังหวัด ทางวัด จึงได้ดาเนินการให้ผู้ประกอบการเข้ามาจาหน่ายสินค้า
ภายในวัด โดยสมัยก่อนยังมีจานวนร้านค้าไม่มากนัก ก็จัดให้ร้านค้าตั้งอยู่บริเวณริมทางทางในบริเวณ
วัด แต่เมื่อปี พ.ศ. 2560 ทางวัดได้ดาเนินการจัดสร้างอาคารใหม่เพื่อจัดให้เป็นอาคารที่เป็นศูนย์รวม
ของการจ าหน่ายสินค้าชุ มชน สินค้า OTOP ประจ าจังหวัดขึ้นเป็นอาคารเปิดโล่ง เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นสัดส่วน และปรับปรุงส่วนให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกอื่นๆ ด้วย
เช่น ห้องน้า ที่จอดรถ และดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรให้ ธุรกิจร้านจาหน่าย
สินค้า OTOP และของฝากชุมชน ในอาคารศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสม เข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก รวมถึงสามารถเป็นการแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัด เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่าย
ซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก เกิดการสร้างงาน สร้างคน และสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เพื่อมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์เอาไว้กลายเป็นแหล่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผู้ประกอบการและของจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการประสบ
ผลสาเร็จ
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่ว ไปของผู้ประกอบการ และรูปแบบการจัดการธุรกิจของร้ า น
จาหน่าย สินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ที่เหมาะสม
2) เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการจัดการธุรกิจร้านค้าที่เหมาะสมใน การจัดการธุรกิจของ
ร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้มุ่งศึกษาความเฉพาะเจาะจงและท าความเข้าใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผ่ าน
ความคิด ความรู้สึกและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้า
ภายในวัดพระศรีรั ตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยประกอบด้วยกรรมการวัดและ
ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายสินค้า สินค้า OTOP และของฝากชุมชน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
โดยตรงและสามารถให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sapling) ประกอบด้ว ย
กรรมการวัด จานวน 3 ตัวอย่าง และผู้ประกอบการร้านจาหน่ายสินค้าสินค้า OTOP และของฝาก
ชุมชน จานวน 30 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 33 คน ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง
เดือนตุลาคม 2563

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
คาถามส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการวัด
พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 คน มีอายุ 66 ปี 68 และ 76 ปี ตามลาดับโดยประกอบ
อาชีพเป็นนักกฎหมาย และประกอบอาชีพ ข้าราชการบานาญครู มาก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วัด โดยทั้ง 3 คน มีบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆระหว่างคณะกรรมการ
วัดและผู้ป ระกอบการร้านค้ า ล าดับถัดมาท าหน้า เป็นกรรมการวั ดโดยรับหน้า ที่ท างการเงิ น ที่
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ผู้ประกอบการร้านค้านามาชาระค่าเช่าห้อ งจาหน่ายสินค้า และลาดับสุดท้ายให้เป็นผู้ควบคุมกากับ
การดู แ ลร้ า นค้ า ของวั ด โดยการลงนามในเอกสารสั ญ ญาของผู ้ป ระกอบการร้ า นค้ า ทั ้ง หมด ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ อายุ
1
2
3

66
68
76

บทบาทหน้าที่
ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆระหว่างคณะกรรมการวัดและผู้ประกอบการร้านค้า
ดูแลการเงินที่ผู้ประกอบการร้านค้านามาชาระค่าเช่าห้องจาหน่ายสินค้า”
ผู้ควบคุมก ากับการดูแลร้านค้าของวัดโดยการลงนามในเอกสารสัญญาของ
ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมด

คาถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ร้านค้า
1) ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
จากการสัมภาษณ์กรรมการวัด ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ทางวัดและกรรมการวัดได้
ตระหนักต่อประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วยเหลือบารุงวัดมาโดยตลอดเมื่อทางวัดได้จัดให้มีพื้นที่
การนาสินค้ามาจาหน่ายจึงได้ให้โอกาสคนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เช่า
พื้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้าอันเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้ และทางวัดโดยกรรมการวัดก็ได้มีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการร้านค้าโดยการจัดสร้างศูนย์ร้านค้าให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากขึ้น มีมาตรฐาน และส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการได้นาผลิตภัณฑ์มาวางจาหน่ายได้มากยิ่งขึ้นพร้อมได้จัดอานวยความสะดวกต่างๆ
อาทิ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา การบริหารจัดการร้านค้าให้มีกลยุทธ์ ทางการขาย การตลาดได้อย่าง
เต็มที่อันจะเป็นการเผยแพร่สินค้าให้มีซื่อเสียงเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ โดยกรรมการ ท่านที่ 3 ได้ให้
ข้อมูล เพิ่มเติมว่าทางวัดได้มีการคอยให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษาแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ ในเรื่อง
ต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องสถานที่แล้ว บางครั้งยังคอยให้คาแนะนาเรื่องแหล่งวัตถุดิบ เรื่องการเงิน
การลงทุน รวมถึงการแนะนาแหล่งเงินทุนด้วย
2) ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าที่นามาจาหน่ายเป็นอย่างไร
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สินค้าที่นามาจาหน่ายจะเป็นสินค้าภายในท้องถิ่นพิษณุโลกเป็น
หลัก และมีสินค้าของชุมชนจังหวัดใกล้เคียงก็นามาวางจาหน่ายด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ที่มีการผลิตการจาหน่ายและสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มของกินของฝาก อาหารเครื่องดื่ม
กลุ่มเสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มสมุนไพรพื้ นบ้านกลุ่มของที่ระลึก ตกแต่งและประดับ กลุ่มงาน
หัตถศิลป์งานไม้ เครื่องจักสาน นอกจากนี้ก็มีกลุ่มอื่นๆด้วยอาทิสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่มี
การจาหน่ายเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีซื่อเสียงมาก
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3) ด้านจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์คืออะไร
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นมีซื่อเสียงของเมืองพิษณุโลกจะเป็นกลุ่ม
ของกินของฝาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นที่
ปลูกในอาเภอบางกระทุ่ม มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ นับเป็นจุด
ขายที่มีซื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เน้นย้าให้ร้านค้า ผู้ประกอบการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อด้วยว่า
กล้วยตากบางกระทุ่ม จะอบด้วยพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย มีการบรรจุ
หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม โดดเด่น สื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากจากนี้การนาเอากล้วย
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกล้วยตาก เพื่อให้ทันยุค สมัย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มวัยท างาน วัยรุ่น หรือแม้กระทั่งวัยเด็กที่มา
ท่องเที่ยว ไหว้พระกับผู้ปกครอง ก็เป็นจุดขายควบคู่ไปกับกล้วยตากบางกระทุ่ม โดยผลิตให้มีความ
หลากหลายรูปแบบ และรสชาติมากขึ้น เช่น กล้วยทอด กล้วยอบรสชาติต่างๆ กล้วยเบรกแตก รวมทั้ง
มีร้านขายสมุนไพรพื้นบ้านที่หลากหลายด้วย จะพบว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไหว้พระพุทธชินราช
ก็จะต้องมาแวะซื้อของกินของฝากที่ศูนย์ร้านค้าภายในวัดซึ่งมีให้เลือกได้มากมาย กลับไปเป็นของฝาก
ของที่ระลึกจากจังหวัดพิษณุโลกด้วย ซึ่งว่านับเป็นจุดเด่นของที่นี้
4) ด้านการบริหารจัดการต่อผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างไร
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ทางกรรมการวัดได้มีการจัดให้ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นโชนแถว
ง่ายต่อการจัดสินค้าและการเดินเลือกซื้อสินค้า บอกตัวเลขแต่ละแถว การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ได้ ร ั บ ความสะดวกสบายอย่ า งเหมาะสม อาทิ ก ารจั ด ระเบี ย บลานจอดรถบั ส รถส่ ว นบุ ค คล
รถจักรยานยนต์ การจัดห้องน้า การติดตั้งระบบการสื่อสารภายในร้านค้า การติดตั้งพัดลมใหญ่ตาม
แนวทางเดิ น รวมทั ้ ง ติ ด ตั ้ ง ระบบโซล่ า เซลล์ เ พื ่ อ ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการลดภาระค่ า ไฟ ในกรณี ที่
คณะกรรมการวัดจะชี้ แ จงเรื ่ อ งส าคั ญๆก็จ ะมี ก ารรับ ฟั งข้ อ คิ ดเห็น ข้ อเสนอแนะก็ จ ะเรี ย นเชิ ญ
ผู้ประกอบการร้านค้าไปประชุมปรึกษาหารือ
5) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ร้านค้าเป็นอย่างไร
จากการสัมภาษณ์ พบว่า เพื่อให้ ผู้ประกอบการร้านค้าได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
คุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า ได้มีการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิหน่วยงานราชการ สาธารณสุข มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นระยะๆและ
ออกข้อแนะนาให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับรู้และได้ปฏิบัติ มีการร่วมมือกับกลไกภารราชการและ
เอกชนในการพัฒนาระบบการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์
ร้านค้าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลกอีกด้วย
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แบบสัมภาษณ์ร้านค้า
ผู้ป ระกอบการ จ านวน 30 ร้านค้าในอาคารศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จานวน 15 ข้อ ใน 4 ประเด็นคาถาม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านการจัดจาหน่ายสินค้าด้านการส่งเสริมการตลาด
สรุปการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์
พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ
กลับ ส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตาก ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ กล้วยตาก
ที่มาจาก อาเภอบางกระทุ่ม ที่แต่ละร้านจะสร้างความแตกต่างกันได้ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง
ให้สินค้าของตัวเองมีความโดดเด่น สวยงาม สะดวกตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของร้านตัวเอง รองลงมาคือ วัตถุมงคล ซึ่งได้แก่ องค์พระพุทธชินราช แบบต่างๆ ทั้งเป็นแบบ
เป็นองค์ หรือเป็นกรอบรูป รวมทั้งของกินของใช้อื่นๆ เช่น เมี่ยงโบราณ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของ
จังหวัด รวมถึงเครื่องจักรสานที่เป็นของใช้ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง มีความแข็งแรง สมราคา
รวมถึงสมุนไพร อัญมณี และผ้าพื้นเมืองที่มาจากแหล่งผลิตในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่
หลากหลาย เช่น สั่งซื้อวัตถุดิบมาทาเอง สั่งทาจากโรงงาน หรือสั่งซื้อสินค้าแบบสาเร็จมาเลย แต่มา
จัดจาหน่ายโดยการแยกเกรด แบ่งขนาดของสินค้า แยกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ เข่น เล็ก กลาง ใหญ่
เพื่อให้สามารถตั้งราคาที่หลากหลาย ตามงบประมาณของลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ
ด้านราคา
พบว่า ผู้ประกอบการ กาหนดราคา โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก การตั้งราคาขายก็จะตั้งไม่สูง
นัก ประมาณ 10-15% ซึ่งคานวณ จากต้นทุนของสินค้า ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จะไม่เน้นการตั้งราคาสูง แต่เน้นปริมาณการขาย ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ เกณฑ์การตั้งราคา จะยึด
ตามราคากลางที่ร้านอื่นๆทั่วไป จะไม่ตั้งราคาขายที่แตกต่างกับร้านอื่นๆมากนัก โดยเน้นการตั้งราคา
ตามเกรดของสินค้า ขนาดของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีการทาบัญชี รายรับ รายจ่าย ต้นทุน โดยสรุป
รายการทุกวัน และสรุปอีกครั้งในทุกสิ้นเดือน แต่การทาแบบง่ายๆ เพราะร้านค้าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ เป็นลักษณะร้านที่มีเจ้าของคนเดียว ซึ่งเจ้าของร้านจะเป็นผู้ทาเอง มีการนารายการสรุปบัญชี
รายรับ-รายจ่าย มาใช้ดูต้นทุน ผลกาไร เพื่อวางแผนการหาสินค้า การตั้งราคา ปรับราคา ตามแต่ใน
แต่ละสถานการณ์ของการขายในเดือนต่อๆไป แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางร้านไม่ได้ทาบัญชีรายรับ รายจ่าย เนื่องจากมองว่าร้านค้าของตัวเองมีขนาดไม่ใหญ่นัก สินค้าไม่มากและหลากหลายเท่าไหร่ จึง
คิดว่าไม่ต้องทาก็ได้
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ด้านการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
พบว่า สินค้าประเภทไหนขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาไม่สูงกว่ามาตรฐานของแหล่ง
อื่น ก็จะเลือกมาจาหน่าย ซึ่งต้องเน้นที่คุณภาพ โดยส่วนใหญ่เลือกสินค้าเข้าร้านจากแหล่งผลิต หรือ
โรงงานที่มีความรู้จัก คุ้นเคยกัน มีความน่าเชื่อถือ เพราะจะทาให้การสื่อสารเข้าใจง่ายและตรงความ
ต้องการ ส่วนร้านที่จาหน่ายสมุนไพร ยาโบราณ เลือกสินค้าเข้าร้าน ที่ มีผลการวิจัยรองรับ มี อย.
ในขณะที่ ร้านที่จาหน่ายวัตถุมงคล ของที่ระลึก อัญมนี เลือกสินค้าเข้าร้าน โดยดูที่ ความสวยงาม
แข็งแรง รูปแบบทันสมัย โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่ทาจากเครื่องเงิน ก็จะต้องเลือกที่ใบการันตีว่า
เป็นแท้ และราคาไม่สูงกว่าท้องตลาด ในด้านของการดูและและจัดการร้าน จะมีผู้ประกอบการ
เจ้าของร้านเป็นผู้ดูแล ควบคุมเอง เน้นคานึงถึงความเป็นระบบระเบียบ ความสะอาด สวยงามและใน
การวางสินค้าในร้าน มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ผู้ซื้อ
เลือกได้สะดวก และการหยิบส่งมอบให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ในส่วนของลูกค้าจะสนใจสอบถามสินค้าผลิต
เอง สดใหม่ หมดอายุหรือไม่
ด้านการส่งเสริมการตลาด
พบว่า ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน เนื่องจาก การจัดสินค้าที่เป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดตา มี
สินค้าให้เลือกซื้อได้หลากลาย ทั้งตัวสินค้า และราคา มีป้ายราคาที่มองเห็นชัดเจน และมีสินค้าที่ราคา
ไม่สูง การพูดคุยที่เป็นกันเอง คุณภาพของสินค้า ส่วนร้านค้าผู้ประกอบการที่จาหน่าย ประเภทของกิน
จะให้ลูกค้าได้ลองชิมสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนสินค้าประเภทวัตถุมงคล อัญมณี เครื่องจักรสาน
สมุนไพร จะเน้นการให้ข้อมูล คาแนะนา สร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ เรื่อง
ของคุณภาพของสินค้า ราคาถูกความเป็นกันเอง สร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคย ว่า ความน่าเชื่อถือ
ความซื้อสัตย์ เป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้า โดยมีวิธีการส่งเสริมการตลาด จะใช้วิธี ถ้าลูกค้าซื้อ
เยอะ มีส่วนลดให้ หรือหากลูกค้าซื้อไปจาหน่ายต่อ ก็จะคิดราคาส่งให้ลูกค้า บางผู้ประกอบการจัด
โปรโมชั่น 1 แถม 1 หรือใช้ว ิธ ีส ะสมยอดซื้อ มาใช้เป็นส่ว นลดในการซื้อครั้งต่อไป และมีการ
ประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทางของร้านโดยตรง facebook ของดีของ
จังหวัดพิษณุโลก /line ผ่านทางเว็ปซื้อขายของออนไลน์ เช่น shopee lazada จัดโปรโมชั่นหาก
ลูกค้า check in หรือ แชร์เพจร้านจะได้รับส่วนลด ในการซื้อสินค้า ออกจัดบูธขายตามสถานที่ต่างๆที่
โอกาสให้นาสินค้าไปจัดแสดง หรือขายได้ และ รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือ
บริษัทขนส่ง อื่นๆ ด้วย รวมถึงการบอกต่อของลูกค้าประจา โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการและรูปแบบการจัดการธุรกิจของ
การจัดการธุรกิจของร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
กรรมการวัด ทั้ง 3 ท่าน มีอายุ 66 ปี 68 และ 76 ปี ตามลาดับโดยประกอบอาชีพเป็นนัก
กฎหมาย และประกอบอาชีพ ข้าราชการบานาญครู มาก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวัด โดยทั้ง 3 คน
มีบ ทบาท หน้าที่ที่ได้ร ับ มอบหมายให้ด ูแลเอกสารสั ญญาต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการวั ด และ
ผู้ประกอบการร้านค้า ลาดับถัดมาทาหน้าเป็นกรรมการวัดโดยรับหน้าที่ทางการเงินที่ผู้ประกอบการ
ร้านค้านามาชาระค่าเช่าห้องจาหน่ายสินค้า และลาดั บสุดท้ายให้เป็นผู้ควบคุมกากับการดูแลร้านค้า
ของวัดโดยการลงนามในเอกสารสัญญาของผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมด
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
ทางวัดและกรรมการวัดได้ตระหนักต่อประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วยเหลือบารุงวัดมา
โดยตลอดเมื่อทางวัดได้จัดให้มีพื้นที่ การน าสินค้ามาจ าหน่ายจึงได้ให้โอกาสคนท้องถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เช่าพื้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้าอันเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้ และ
ทางวัดโดยกรรมการวัดก็ได้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโดยการจัดสร้างศูนย์ร้านค้าให้มีพื้นที่
ขนาดใหญ่มากขึ้น มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้นาผลิตภัณฑ์มาวางจาหน่ายได้มาก
ยิ่งขึ้นพร้อมได้จัดอานวยความสะดวกต่างๆอาทิ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา การบริหารจัดการร้านค้าให้
มีกลยุทธ์ทางการขาย การตลาดได้อย่างเต็มที่อันจะเป็นการเผยแพร่สินค้าให้มีซื่อเสียงเป็นที่ต้อ งการ
ของผู้ซื้อ โดยกรรมการ ท่านที่ 3 ได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่าทางวัดได้มีการคอยให้ค าแนะน า เป็นที่
ปรึกษาแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ ในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องสถานที่แล้ว บางครั้งยังคอยให้
คาแนะนาเรื่องแหล่งวัตถุดิบ เรื่องการเงิน การลงทุน รวมถึงการแนะนาแหล่งเงินทุนด้วย
ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าที่นามาจาหน่าย
สินค้าที่นามาจาหน่ายจะเป็นสินค้าภายในท้องถิ่นพิษณุโลกเป็นหลัก และมีสินค้าของชุมชน
จังหวัดใกล้เคีย งก็น ามาวางจ าหน่ายด้วย อาจกล่าวได้ว ่าเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการผลิตการ
จาหน่ายและสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มของกินของฝาก อาหารเครื่องดื่ม กลุ่มเสื่อผ้าเครื่องแต่ง
กาย กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มวัตถุมงคลของที่ระลึก ของตกแต่งและเครื่องประดับ กลุ่มงานหัตถศิลป์
งานไม้ เครื่องจักสาน นอกจากนี้ก็มีกลุ่มอื่นๆด้วยอาทิสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่มีการจาหน่าย
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีซื่อเสียงมาก
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ด้านจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ป็ น จุ ด เด่ น มี ซ ื ่ อ เสี ย งของเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกจะเป็ น กลุ ่ ม ของกิ น ของฝาก คื อ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นที่ปลูกในอาเภอบาง
กระทุ่ม มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ นับเป็นจุดขายที่มีซื่อเสียง
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เน้นย ้าให้ร้านค้าผู้ประกอบการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อด้วยว่ากล้วยตากบาง
กระทุ่ม จะอบด้วยพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย มีการบรรจุหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม โดดเด่น สื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากจากนี้การนาเอากล้วยไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกล้วยตาก เพื่อให้ทันยุค สมัย และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มต่างๆได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มวัยทางาน วัยรุ่น หรือแม้กระทั่งวัยเด็กที่มาท่องเที่ยว ไหว้พระ
กับผู้ปกครอง ก็เป็นจุดขายควบคู่ไปกับกล้วยตากบางกระทุ่ม โดยผลิตให้มีความหลากหลายรูปแบบ
และรสชาติมากขึ้น เช่น กล้วยทอด กล้วยอบรสชาติต่างๆ กล้วยเบรกแตก รวมทั้งมีร้านขายสมุนไพร
พื้นบ้านที่หลากหลายด้วย จะพบว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไหว้พระพุทธชินราช ก็จะต้องมาแวะซื้อ
ของกินของฝากที่ศูนย์ร้านค้าภายในวัดซึ่งมีให้เลือกได้มากมาย กลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึกจาก
จังหวัดพิษณุโลกด้วย ซึ่งว่านับเป็นจุดเด่นของที่นี้
ด้านการบริหารจัดการต่อผู้ประกอบการร้านค้า
ทางกรรมการวัดได้มีการจัดให้ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นโชนแถวง่ายต่อการจัดสินค้าและการ
เดิ น เลื อ กซื ้ อ สิ น ค้ า มี ป ้ า ยบอกตั ว เลขแต่ ล ะแถว การสนั บ สนุ น ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการได้ ร ั บ ความ
สะดวกสบายอย่างเหมาะสม อาทิการจัดระเบียบลานจอดรถบัส รถส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ การ
จัดห้องน้า การติดตั้งระบบการสื่อสารภายในร้านค้า การติดตั้งพัดลมใหญ่ตามแนวทางเดิน รวมทั้ง
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระค่าไฟ ในกรณีที่คณะกรรมการวัดจะชี้แจงเรื่อง
ส าคัญๆ ก็จ ะมีการรับ ฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะก็จะเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านค้าไปประชุม
ปรึกษาหารือ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ร้านค้า
เมื่อก่อนทางวัดได้มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้นาสินค้าต่างๆมาจาหน่ายตามสถานที่ที่
ได้กาหนดไว้ ต่อมาเมื่อมีผู้ประกอบการร้านค้ามีจานวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการวางแผนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบและจัดท าซุ้ม อาคารจ าหน่ายสินค้ามาเป็นระยะ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นเขตพื้นที่ที่จะไม่ทาให้ทางวัดเสียภูมิทัศน์และไม่รบกวนผู้ที่มาสักการะเพื่อให้
ผู้ป ระกอบการร้านค้าได้มีการปรับปรุงประสิทธิภ าพและคุ ณภาพสินค้า ให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิหน่วยงาน
ราชการ สาธารณสุข มาตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าเป็นระยะๆและออกข้อแนะน าให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าได้รับรู้และได้ปฏิบัติ มีการร่วมมือกับกลไกภารราชการและเอกชนในการพัฒนาระบบการซื้อ
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ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ร้านค้าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆและเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลกอีกด้วย
ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน ในอาคารศูนย์ร้านค้าภายใน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบการจัดการร้านค้าในด้านต่างๆ โดยใช้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix ) ซึ่งหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง
ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือ (พิบูล ทีปะปาล, 2545,
น. 9-10) อันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า และด้านการส่งเสริม
การตลาด ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยว
นิยมซื้อกลับ ส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตาก ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ
กล้วยตากที่มาจาก อาเภอบางกระทุ่ม 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 และผ้าพื้นเมืองที่มาจากแหล่งผลิตในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมี
กระบวนการผลิตที่หลากหลาย เช่น สั่งซื้อวัตถุดิบมาทาเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
(2541, บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จ/ล้มเหลวของการ ประกอบธุรกิจ
ชุมชน ในด้านปัจจัยการผลิต กล่าวไว้ว่า ความพร้อมด้านทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ ภูมิปัญญาความรู้
ความสามารถที่จะแปรปัจจัยการผลิตเป็นสินค้าที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือการสั่งทาจาก
โรงงาน หรือสั่งซื้อสินค้าแบบสาเร็จมาเลย แต่มาจัดจาหน่ายโดยการแยกเกรด แบ่งขนาดของสินค้า
แยกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ เข่น เล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อให้สามารถตั้งราคาที่หลากหลาย ตามงบประมาณ
ของลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ
ด้านราคา ผู้ประกอบการ กาหนดราคา โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก การตั้งราคาขายก็จะตั้งไม่
สูงนัก ประมาณ 10-15% ซึ่งคานวณ จากต้นทุนของสินค้า ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ จะไม่เน้นการตั้งราคาสูง แต่เน้นปริมาณการขาย ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ เกณฑ์การตั้งราคา
จะยึดตามราคากลางที่ร้านอื่นๆ ทั่วไป จะไม่ตั้งราคาขายที่แตกต่างกับร้านอื่นๆ มากนัก โดยเน้นการ
ตั้งราคาตามเกรดของสินค้า ขนาดของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีการทาบัญชี รายรับ รายจ่าย ต้นทุน
โดยสรุ ป รายการทุ ก วั น และสรุ ป อี ก ครั ้ ง ในทุ ก สิ ้ น เดื อ น แต่ ก ารท าแบบง่ า ยๆ เพราะร้ า นค้ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นลักษณะร้านที่มีเจ้าของคนเดียว ซึ่งเจ้าของร้านจะเป็นผู้ทาเอง มีการนา
รายการสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย มาใช้ดูต้นทุน ผลกาไร เพื่อวางแผนการหาสินค้า การตั้งราคา ปรับ
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ราคา ตามแต่ในแต่ละสถานการณ์ของการขายในเดือนต่อๆไป แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางร้านไม่ ได้
ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย เนื่องจากมองว่าร้านค้าของตัวเองมีขนาดไม่ใหญ่นัก สินค้าไม่มากและ
หลากหลายเท่าไหร่ จึงคิดว่าไม่ต้องทาก็ได้
ด้านการจัดจาหน่ายสินค้า สินค้าประเภทไหนขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาไม่สูงกว่า
มาตรฐานของแหล่งอื่น ก็จะเลือกมาจาหน่าย ซึ่งต้ องเน้นที่คุณภาพ โดยส่วนใหญ่เลือกสินค้าเข้าร้าน
จากแหล่งผลิต หรือโรงงานที่มีความรู้จัก คุ้นเคยกัน มีความน่าเชื่อถือ เพราะจะทาให้การสื่อสารเข้าใจ
ง่ายและตรงความต้องการ ส่วนร้านที่จาหน่ายสมุนไพร ยาโบราณ เลือกสินค้าเข้าร้าน ที่มีผลการวิจัย
รองรับ มี อย.ในจณะที่ ร้านที่จาหน่ายวัตถุมงคล ของที่ระลึก อัญมนี เลือกสินค้าเข้าร้าน โดยดูที่ความ
สวยงาม แข็งแรง รูปแบบทันสมัย โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่ทาจากเครื่องเงิน ก็จะต้องเลือกที่ใบกา
รันตีว่าเป็นแท้ และราคาไม่สูงกว่าท้องตลาด ในด้านของการดูและและจัดการร้าน จะมีผู้ประกอบการ
เจ้าของร้านเป็นผู้ดูแล ควบคุมเอง เน้นคานึงถึงความเป็นระบบระเบียบ ความสะอาด สวยงามและใน
การวางสินค้าในร้าน มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ผู้ซื้อ
เลือกได้สะดวก และการหยิบส่งมอบให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ในส่วนของลูกค้าจะสนใจสอบถามสิ นค้าผลิต
เอง สดใหม่ หมดอายุหรือไม่
ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน เนื่องจาก การจัดสินค้าที่เป็นระเบียบ
สวยงาม สะอาดตา มีสินค้าให้เลือกซื้อได้หลากลาย ทั้งตัวสินค้า และราคา มีป้ายราคาที่มองเห็น
ชัดเจน และมีสินค้าที่ราคาไม่สูง การพูดคุยที่เป็นกันเอง คุณภาพของสินค้า ส่วนร้านค้าผู้ประกอบการ
ที่จาหน่าย ประเภทของกิน จะให้ลูกค้าได้ลองชิมสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนสินค้าประเภทวัตถุมงคล
อัญมณี เครื่องจักรสาน สมุนไพร จะเน้นการให้ข้อมูล คาแนะนา สร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เรื่องของคุณภาพของสินค้า ราคาถูกความเป็นกันเอง สร้างความไว้ว างใจ
ความคุ้นเคย ว่า ความน่าเชื่อถือ ความซื้อสัตย์ เป็นสิ่งที่ทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้า โดยมีวิธีการส่งเสริม
การตลาด จะใช้วิธีถ้าลูกค้าซื้อเยอะ มีส่วนลดให้ หรือหากลูกค้าซื้อไปจาหน่ายต่อ ก็จะคิดราคาส่งให้
ลูกค้า บางผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 หรือใช้วิธีสะสมยอดซื้อ มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ
ครั้งต่อไป และมีการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทางของร้านโดยตรง
Facebook ของดี ข องจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก /line ผ่ า นทางเว็ ป ซื ้ อ ขายของออนไลน์ เช่ น Shopee
Lazada จัดโปรโมชั่นหากลูกค้า check in หรือ แชร์เพจร้านจะได้รับส่วนลด ในการซื้อสินค้า ออก
จัดบูธขายตามสถานที่ต่างๆที่โอกาสให้นาสินค้าไปจัดแสดง หรือขายได้ และ รวมถึงมีบริการจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง อื่นๆ ด้วย รวมถึงการบอกต่อของลูกค้าประจา โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้าน
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
เมือ่ วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของวัด
(1) ควรมีการสื่อสารกับผู้ประกอบการร้านค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้ เข้าใจที่ดี
ต่อกันอันจะนาไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
(2) ควรมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อ สินค้าให้
ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอาทิที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งพักสาหรับประชาชนเป็นต้น
(3) ควรมีการเอาใจใส่ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่กาหนด
(4) ควรมีการส่งเสริมแหล่งเงินทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกอบการนาไปต่อ
ยอดในการพัฒนาร้านค้าและเพิ่มผลิต
(5) ควรมีการส่งเสริมให้อ าคารศู นย์ร้ านค้าภายในวัดเป็นจุ ดเด่ นในการเป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
(6) ควรส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางโดยการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ในทุกรูปแบบ
เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว
2) ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการร้านค้าภายในวัด
(1) ควรมี ก ารตระหนั ก ใส่ ใ จในการรั ก ษาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ม ี ค ุ ณ ภาพอย่ า ง
สม่าเสมอ มีความปลอดภัย มีรูปแบบที่สวยงามมีการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
(2) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองพิษณุโลกเพื่อสร้ าง
จุดเด่น แตกต่างและเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นและผู้ซื้อสินค้า
(3) ควรมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบร้านค้า มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือ
มีช่องทางสื่อโซเชียลทางไลน์ระหว่างกัน
(4) ควรมีการเพิ่มช่องทางจาหน่ายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์อันจะเพิ่มยอดขายได้
(5) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประสงค์หารายได้ หรือจะประกอบอาชีพได้นาสินค้า
ไปจาหน่ายผ่านระบบออนไลน์นอกจากจะเพิ่มยอดการขายแล้วยังเป็นช่วยสังคมอีกด้วย
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ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(One Plan) ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
นภพล มาลัย

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
และเพื่อศึกษาถึงปัจ จัย ที่มีผ ลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดอาเภอในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 188 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
60.10 มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 ส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการ
ในตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ระดับปฏิบัติการ จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36
สาเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 และมีอายุราชการ
ระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 ซึ่งส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทา
แผนพั ฒ นาอ าเภอหรื อ การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ จ านวน 128 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.09
และไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60
ซึ่งสามารถสรุปผลความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 17.60 (จากคะแนนเต็ม
25 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.67 โดยปลัดอ าเภอส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 76.07 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 22.87 และท้ายสุด
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คือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 1.06 ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) พบว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการผ่าน
การอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(One Plan) ของปลั ด อ าเภอในพื ้ น ที ่ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความรู้
ความเข้ า ใจในการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื ้ น ที ่ (One Plan) ซึ ่ ง เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least-Significant Difference: LSD) พบว่า
(1) ปลัดอาเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอหรือ การจัดทาแผนงาน/โครงการ
จานวน 11 – 20 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าปลัดอาเภอที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอหรือการจัดทาแผนงาน/โครงการและปลัดอาเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอหรือการจัดทาแผนงาน/โครงการ จานวน 1 - 10 ปี (2) ปลัดอาเภอที่ผ่านการอบรม
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
มากกว่า 4 ครั้ง มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าปลัดอาเภอที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ต ิ ก ารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื ้ น ที ่ (One Plan) และ
ปลัดอาเภอที่ผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จานวน 1 – 2 ครั้ง และ 3 – 4 ครั้ง
นอกจากนี้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ
ของปลัดอ าเภอในพื้น ที ่กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนล่ าง 1 ไม่มีผ ลต่อระดับ ความรู ้ความเข้ า ใจ
ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
คาสาคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
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บทนา
ด้ ว ยพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
พ.ศ. 2551 กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้แนวทาง
การบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area-Based) ซึ่งให้ความส าคัญกับการน าปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่
มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่แผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ซึ ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน โดยก าหนดให้ ใ ช้ ก ระบวนการประชาคมแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของทุกภาคส่ว นหรือการจัดเวทีร ะดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้ อ งกั น ในทุ ก ระดั บ เป็ น แผนเดี ย วกั น (One Plan) (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย.
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด , 2562) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้
บังคับ เมื่ อ วัน ที่ 12 มิถุน ายน 2562 มีว ัตถุประสงค์ เ พื่ อปรับ ปรุง กลไกการจัด ท าและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงยกระดับคุณภาพแผน
ในระดั บ พื ้ น ที ่ ให้ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น แผนเดี ย วกั น ( One Plan) และเพื ่ อ ก าหนดแนวทาง
การสนั บ สนุ น ควบคุ ม และก ากั บ ติ ด ตามการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื ้ น ที่
ซึ ่ ง แนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื ้ น ที ่ จ ะเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตาบล (แผนพัฒนาตาบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ
โดยผลลัพธ์จะทาให้แผนพัฒนาในระดับพื้นที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง มีงบประมาณสนับสนุนการจัดทาแผน และการนาแผนงาน/โครงการบรรจุ
ไว้ในแผนของส่ว นราชการ แผนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แผนขององค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่น
หรือ แผนของหน่วยงานอื่น ๆ และมีการกากับ ติดตามการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ และการประเมินผลคุณภาพแผน เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา
ของประชาชนในพื้นที่ และไม่เกิดความซ้าซ้อนของแผนงาน/โครงการอันที่ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) เพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
และตาบล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ทุกภาค
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ของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ผ ่านมา โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส าคั ญของการอบรมคือ
ปลัดอาเภอ
ส าหรั บ ปลั ด อ าเภอ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 63 กาหนดให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของปลัดอาเภอ
ยั ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ภารกิ จ ตามนโยบายรั ฐ บาล ภารกิ จ หน้ า ที ่ ต ามนโยบายของ
กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย และภารกิจ ที ่ ต้ อ งบูร ณาการร่ว มกับ กระทรวงอื ่น ๆ
รวมไปถึงในเรื่องการจัดทาแผนงาน/โครงการ ต้องมีการประสานการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาตาบล หมู่บ้าน รวมไปถึงปลัดอาเภอยังมีบทบาทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงาน
ต าบลแบบบู ร ณาการ (ก.บ.ต.) อี ก ทั ้ ง เป็ น รองประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุ ก าร
ในคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ซึ่งภายใต้แนวคิด “การบริหารราชการ
แบบบูร ณาการ” ปลัดอ าเภอในฐานะที่เป็นเหลือเป็นผู้ช ่ว ยนายอ าเภอ จึงต้องเป็นผู้น าในการ
บูรณาการงานในพื้นที่เพื่อน านโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ (กองวิชาการและ
แผนงาน กรมการปกครอง, 2558, น. 4) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สาคัญของปลัดอาเภอในการ
จัดทาแผนและประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดเป็นศู นย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด 47 อาเภอ
ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่
รวมประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,935,737 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย
โรงงานมันสาปะหลัง ถั่วเหลือง และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื ่ อ นบ้ า นตามแนวพั ฒ นา East-West Economic Corridor โดยมี พ ิ ษ ณุ โ ลกเป็ น เมื อ ง
ศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก
เชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ และประเพณี
วัฒ นธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส าหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ
ทางบก ทางรถไฟที่จะสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแควน้อยบารุงแดน จัง หวัดพิษณุโลก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้
ในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะมุ่งเน้นการเสริมจุดแข็งที่มี
ศักยภาพทางการเกษตร การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้
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และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไข
จุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้
โอกาสด้ า นศั ก ยภาพที ่ ต ั ้ ง ที ่ ส ามารถเชื ่ อ มโยงระหว่ า งภาคและเชื ่ อ มโยงการพั ฒ นาตามแนว
North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประตู เ ชื ่ อ มโยง
สู่ชายแดน ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวต้องผ่านกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษา
ถึงประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป

คาถามการวิจัย
1) ปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) อยู่ในระดับใด
2) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดับ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่เกี่ย วข้ องกับ การจัด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื ้น ที ่ (One Plan) มี ผ ลต่อระดับ ความรู้
ความเข้าใจหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(One Plan) ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(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 โดยนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็น
สาระที่สอดคล้องกัน โดยนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระในระบบข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
โรเซนเบิร์ก และโฮว์แลนด์ (Rosenberg & Hovland 1960 อ้างถึงใน นวรัตน์ พัฒโนทัย , 2556)
ได้อธิบายความหมายของคาว่า “การเข้าใจ” ว่าหมายถึง ความรับรู้ ความนึกคิด และความเชื่อตาม
แนวทั ศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส ามารถแสดงออกมาได้โ ดยค าถามซึ่ง อยู่ใ นรูปการพิ มพ์ห รือ ค าพู ด
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ที่สนใจอยากจะรู้ว่า ประชาชนมีความเข้าใจต่อเรื่องใด ๆ ผู้นั้นก็สามารถสารวจความ
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)
การนาไปใช้ (Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การ
ประเมินผล (Evaluation)
ทั้งนี้ บุคคลต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพสถานการณ์
และของแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความความรู้ความเข้าใจที่สาคัญซึ่ง สรรพวุฒิ พิพัฒ
พัน ธ์ (2538, อ้างถึงใน ศยามล สืบเนื่อง, 2557) ได้ส รุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซึ ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ไว้ 2 ปัจจัย ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ระดับ การศึกษา ความเชื่อ สถานภาพทางสังคม และประสบการณ์ (2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน
โดยจากการศึ ก ษาข้ า งต้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง สามารถสรุ ป ความหมายของ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ว่าหมายถึง การออกโดยวิธีการจาหรือระลึกได้ ในเนื้อหาสาระ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นผลที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ และการนาความรู้ ที่มีไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการใช้ความสามารถทางปัญญา
จากการศึกษารวบยอด แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจ ความสามารถที่แสดง
ว่าจาได้และระบุได้ถึง ความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ ในเรื่องความรู้และ
ความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะต้องทาการวัดความรู้ซึ่ง สมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ (อ้างถึงใน
แสงจันทร์ โสภากาล, 2550) ได้นาเสนอแนวคิดในด้านวิธีการวัดความรู้ที่ไว้ว่า วิธีการวัดผลความรู้
กระทาได้หลายวิธี โดยที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไป คือ การวัดโดยการใช้แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบ
ชนิด เลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นแบบทดสอบที่วัดได้รอบด้าน
สามารถ วัดผลของการเรียนรู้ได้หลายอย่าง
2) แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
Simmons (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2540, น. 138) ได้ให้ความหมายของการวางแผน
ไว้ว ่าการวางแผนหมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติของผู้บริห ารแต่ล ะคนคือการก าหนดวัตถุประสงค์
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การจูงใจและสื่อความหมาย การวัดผลงาน และการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการบริหารงาน
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมของงาน และมุ่งสู่อนาคต ซึ่งสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด (2561, น. 20) ได้อธิบายถึง กระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงานว่าจะดาเนินการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งการวางแผนนั้น
จะต้องเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากการวางแผนจะเป็นกรอบก าหนดวิธีการด าเนินงานและช่วยก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ผ ู้ร ับ ผิดชอบการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความชั ดเจน เกิดการ
ประสานงานท างานเป็นทีม องค์กรพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง และยังช่วยให้การบริหารทรัพยากร
ขององค์กรไปเป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นกลไกในการระดม
ทรัพยากรในการบริหารเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการกากับดูแลติดตามและทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคการปฏิบัติงานขององค์กรทาให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที
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 และนโยบายที่กาหนดไว้
มีลักษณะปกปิด (Confidentiality) มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) และมีความต่อเนื่อง
(Continuous Process) (สานักงานอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 4, 2558, น. 8 - 9)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ายังไม่พบเอกสารงานวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องกระบวนการจัดทาแผนในระดับต่าง ๆ และเรื่องความรู้
ความเข้ า ใจในเรื ่ อ งอื ่ น ๆ ที ่ ไ ม่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าแผนหรื อ การประสานแผนพั ฒ นาพื้ นที่
และการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื ้ น ที่
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นเรื่องใหม่ จึงยังไม่พบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการศึกษาวิจัย โดยมี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปลัดอาเภอ ที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 47 อ าเภอ
ใน 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 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 ประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอหรือการจัดทาแผนงาน/โครงการ และข้อมูลการ
เข้าร่วมอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(One Plan) ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(One Plan) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่สร้างคาถาม
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
และตาบล พ.ศ. 2562 จานวน 25 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษากาหนดข้อที่ตอบถูก ให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One
Plan)รายละเอี ย ดแบบสอบถามปรากฏตามภาคผนวก ซึ ่ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาจากการ
ศึกษาวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จังหวัดที่รับราชการ เพศ อายุ ระดับ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุราชการ ประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอหรือการจัดทาแผนงาน/
โครงการ และข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒ นาพื้น ที่ (One Plan) ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถี่ (Frequency)
2) ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)
ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency) และสรุป
ออกมาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และน าผลข้ อ มู ล ที ่ไ ด้ ม าหาค่ า เฉลี่ ย 𝑥̅ และค่ า ส่ ว นเบี ่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับ
ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอาเภอ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และค่าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (One-Way ANOVA) ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หากพบ
ความแตกต่างก็จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference
(LSD)
4) วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒ นาพื ้ น ที่
(One Plan) โดยทาการประมวลสรุปผลคาตอบเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย จ านวน 113 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.10
มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 ส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง
ปลั ด อ าเภอ (เจ้ า พนั ก งานปกครอง) ระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก าร จ านวน 74 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.36
สาเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 และมีอายุราชการ
ระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36
2) ข้อมูลประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอหรือการจัดทาแผนงาน/โครงการ
และการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ (One Plan)
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอหรื อ
การจัดทาแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาระหว่าง 1 – 10 ปี จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 57.98
และส่ว นใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60
3) ระดับความรู้ความเข้าใจผู้ตอบแบบสอบถาม อธิบายแยกตามประเด็นค าถามวัด
ความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน
พบว่ามีค่าเฉลี่ย คะแนนอยู่ที่ 3.50 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีค่าส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.98 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.81 ทราบว่าข้อมูลพื้นฐานในการ
นามาจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.04 ขาดความเข้าใจในเรื่องของบทบาทภารกิจ
เนื่องจากเข้าใจว่าสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่
รับผิดชอบในการ บูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ประเด็นที่ 2 การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล
พบว่ามีค่าเฉลี่ย คะแนนอยู่ที่ 3.52 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีค่าส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 1.04 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.04 ทราบว่าการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 5 คน ในคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
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ต้องคานึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับตาบล หรือมีประสบการณ์ใน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.02 ขาดความเข้าใจในเรื่องของบทบาทภารกิจ
เนื ่ อ งจากเข้ า ใจว่ า คณะกรรมการบริ ห ารงานต าบลแบบบู ร ณาการ (ก.บ.ต.) มี อ านาจหน้ า ที่
ในการรวบรวมเฉพาะแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาชุมชนเพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒ นา
ต าบล ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วต้องรวบรวมทั้งแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในตาบล เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ประเด็นที่ 3 การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 7.29 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 1.33 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.43 ทราบว่าการจัดทาแผนความ
ต้องการระดับอาเภอ ต้องจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัด
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.02 ขาดความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ เนื่องจาก
เข้าใจว่า เมื่อนายอาเภอให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอาเภอ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบ
บูรณาการ (ก.บ.อ.) สามารถประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้ เป็นแนวทาง
การพัฒ นาพื้น ที่ต ่ อ ไป ซึ่งข้อเท็จ จริง แล้ว ผู ้ว ่าราชการจังหวั ดเป็นผู้ พ ิจารณาให้ ความเห็ น ชอบ
แผนพัฒนาอาเภอ
ประเด็นที่ 4 การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ / การสนับสนุนการ
ดาเนินการ และการกากับดูแล
พบว่ามีค่าเฉลี่ย คะแนนอยู่ที่ 3.29 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐานอยู ่ ท ี ่ 1.20 โดยผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 90.96 ทราบว่ า จั ง หวั ด จั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด โดยนาแผนพัฒนาอาเภอ แผนความ
ต้องการระดับอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด มาประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาที่บูรณาการ
ร่วมกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.36 ขาดความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ เนื่องจาก
เข้าใจว่า ในการกากับดูแล นายอาเภอมีอานาจหน้าที่พิจารณาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น
ผู้ดาเนินการ ในกรณีที่มีความซ้าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาดาเนิน การ ผู้ดาเนินการหรือ
โครงการ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจหน้าที่กากับดูแล และให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการ ในกรณีที่มีความซ้าซ้อนกัน
ในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ ผู้ดาเนินการหรือโครงการ
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ซึ ่ ง สามารถสรุป ผลความรู้ ค วามเข้ าใจในการจัด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้นที่
(One Plan) ของปลั ด อ าเภอในพื ้ น ที ่ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 โดยมี ค ่ า เฉลี ่ ย คะแนน
อยู่ที่ 17.60 (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.67
4) ข้อมูลข้อเสนอแนะ
สรุปประเด็นในข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) มีความคิดเห็นว่าปัญหาหลักในการจัดทาแผนในทุกระดับ ขาดการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรในการดาเนินการไม่เพียงพอ
และไม่มีงบประมาณในส่วนของอาเภอและตาบลที่เพียงพอในการไปดาเนินการตามขั้นตอน
2) ควรให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดทาแผนตั้งแต่
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตาบล จนถึงแผนพัฒนาอาเภอ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ทุกระดับยกเว้นแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) การจัดทาแผนพัฒนาอ าเภอที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยถูกน าไปใช้ เนื่องจาก
อ าเภอไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ และการจัดท าแผนนั้น ไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่มีผลบังคับใช้
ไม่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ฉะนั้น ควรที่จะยกเลิกการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ หรือ ผลักดันให้เข้าสู่
ระบบกฎหมายให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง
5) การตอบคาถามงานวิจัย
ค าถามงานวิจัยที่ 1 ปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) อยู่ในระดับใด
พบว่าปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนน อยู่ที่ 17.60
มีคะแนนสูงสุดที่ 24 คะแนน ต ่าสุด 12 คะแนน โดยปลัดอ าเภอส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง จ านวน 143 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.07 รองลงมามี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
อยู่ในระดับมาก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87 และท้ายสุดคือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับน้อย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06
คาถามงานวิจัยที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้ นที่ (One Plan) มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจหรือไม่
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ (One Plan) และพบว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการผ่าน
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การอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(One Plan) ของปลัดอาเภอในพื้นที่กลุ่มจัง หวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งรายคู ่ ด ้ ว ยวิ ธ ี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที ่ ส ุ ด (Least-Significant Difference: LSD)
ปรากฏผลดังนี้ (1) ปลัดอาเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท า
แผนงาน/โครงการ จ านวน 11 – 20 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าปลัดอ าเภอที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ ในการจัดทาแผนฯ และปลัดอาเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนฯ จานวน
1 - 10 ปี (2) ปลัดอาเภอที่ผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒ นาพื้น ที่ (One Plan) มากกว่า 4 ครั้ง มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่า
ปลัดอาเภอที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และปลัดอาเภอที่ผ่านการอบรม
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 1 – 2 ครั้ง และ 3 – 4 ครั้ง

ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
จากผลการศึกษาพบว่าปลัดอ าเภอในพื้นที ่กลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 1 มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒ นาพื้น ที่ (One Plan) อยู่ในระดับปานกลาง
ประกอบกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ และจานวนครั้งที่เข้ารับการ
อบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้น ที่
(One Plan) ของปลั ด อ าเภอในพื ้ น ที ่ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จึงเห็นควรนาผลการศึกษา
ดังกล่าวไปพิจ ารณาในส่ว นของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่ว ยงานระดับกรม เช่น ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง หรือกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานระดับจังหวัด/
อ าเภอ เช่น ส านักงานจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ท าการ
ปกครองอาเภอ หรือสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในการพิจารณาพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมหรือ
จัดประชุมในลักษณะเชิงปฏิบ ัติการ (Workshop) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน
และประสานแผนพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ใ นทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะในประเด็ น การบู ร ณาการและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ / การสนับสนุนการดาเนินการ และการกากับดูแล ควรมีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้ าใจต่ อบทบาทหน้า ที่ ของนายอ าเภอให้ช ัด เจน รวมไปถึงควรเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นการจัดท าและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
ก็ยิ่งจะส่งผลดีกับการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และจะสะท้อนความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การศึกษาวิจัย ครั้งต่อไปนอกจากปลัดอ าเภอที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่แล้ว ยังมีบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนา
กร (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ จึงเห็นควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เพื่อสะท้อนความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจของปลัดอาเภอในพื้นที่ กลุ่ม
จังหวัด หรือจังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยมาเป็นแนวการพัฒ นาความรู้ ความเข้ า ใจ
ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ได้ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน)
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
มาโนชน์ เลิศล้า*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อองค์กร ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ความสาเร็จในการ
ทางานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า สวัสดิการ
และค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสถานะทางอาชีพ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการทางาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทางาน วิธีการปกครอง
ผู้บังคับบัญชา
จากการศึกษาพบว่ าปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
จากัด(มหาชน) ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยทั้งหมด 14 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถืออยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านลักษณะของงาน ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้าน
ความเจริญก้าวหน้า ด้านสภาพการทางาน ด้านนโยบายและการบริหารด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ความเป็ น อยู ่ ส ่ ว นตั ว ด้ า นสถานะทางอาชี พ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทน และด้ า นโอกาส
ความก้าวหน้าในอนาคตตามลาดับ ทั้งนี้มีเพียงด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (Beta = 0.080)
รองลงมา ด้านความเจริญก้าวหน้า (Beta = 0.004) และด้านสถานะทางอาชีพ (Beta = 0.037) กล่าวคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเจริญก้าวหน้า ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในอนาคต และด้านสถานะทางอาชีพ ที่มีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านความผูกพันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ในตอนนี้
เพราะมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานกับองค์กรนี้อยู่ รองลงมาคือมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามา
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ทางานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ มีความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี้ด้วยการทาทุ ก
อย่างเพือ่ ให้องค์กรนี้ก้าวหน้าและประสบความสาเร็จ ไม่เคยคิดที่จะย้ายงานเพื่อไปร่วมงานกับองค์กร
คู่แข่ง มีความรู้สึกลาบากใจและคิดทบทวนอย่างละเอียดถี่ ถ้วนหากต้องลาออกจากองค์กรนี้ ต้องการ
ที่จะทางานกับองค์กรนี้ต่อไปเพราะว่าได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์อย่างเหมาะสม มี ความรู้สึกว่า
เพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของท่าน มีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็น
บ้านของเรา มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยไม่มีแม้ใด ๆ
มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนในการทางานให้กับองค์กรนี้ มีความคิดว่าองค์กรนี้ให้
สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิ่งต่ าง ๆ ที่ต้องการมากกว่าองค์กรอื่น ๆ องค์กรนี้สมควรจะได้รับความ
จงรักภักดีถึงแม้ว่าองค์กรอื่น ๆ จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จะไม่คิดที่จะลาออกจาก
องค์กรในตอนนี้ ความแตกต่างทางด้านเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจให้เปลี่ยน
งานใหม่ได้ ความคิดที่จะทางานกับองค์กรนี้ไปจนเกษียณอายุ แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ๆ ก็จะไม่ลาออกจากองค์กรนี้ ตามลาดับ
คาสาคัญ: แรงจูงใจ ความผูกพัน พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน)
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บทนา
ปัจจุบันธุรกิจทางด้านการเงินของสถาบันการเงิน มีการแข่งขันที่รุนแรง สถาบันการเงินต่างๆ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา และด้านบริการ ออกมาเพื่อกระตุ้นและจูงใจลูกค้า ท่ามกลางการทา
การตลาดที่รุนแรงของสถาบันการเงิน บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) มีนโยบายขยาย
พื้นที่การให้บริการลูกค้าในรูปแบบสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ พนักงานจึงถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนขององค์กร การที่บริษัทฯ ต้องสูญเสียพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน ย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก
ทาให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ติดขัดหลายด้านส่งผลกระทบกับผลประกอบการทีว่ างไว้
จากการที่ผู้ที่วิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ท าให้ทราบปัญหาหลายอย่างในช่ว งเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมาในเรื่อ งของ
พนักงานที่ลาออกไปทางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ จนทาให้บริษัทฯไม่
สามารถดาเนินงานต่อได้ เช่น 1) การเปิดหรือขยายสาขาตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ใน
การขยายหรือเปิดสาขาเพิ่ม จะดาเนินการต่อไปไม่ไ ด้ถ้าขาดพนักงานที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ 2) งานด้านการบริการลูกค้า เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยบริษัทฯจะ
มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงใจสูงสุดแก่ 3) งานด้านการตลาดหาลูกค้าใหม่
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปให้รู้จัก บริษัทฯ 4) งานด้านเอกสารภายในสาขา 5) งานด้านการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 6) งานด้านการกากับดูแล และการบริหารหนี้ที่เกิดจากลูกค้าค้าง
ช าระ 7) การฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนพนักงานที่ลาออกไป ซึ่งต้องเสียเวลา เสีย
งบประมาณ
โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดังกล่าว จนนาไปสู่ การลาออกของพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งใช้แนวความคิดเรื่องแรงจูงใจใน
การทางานของเฮิร์ ซเบิร์ก ในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสองระดับ คือ ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่
ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความ
เจริ ญ ก้ า วหน้า ส่ ว นปั จ จั ย ค ้ าจุน ได้ แ ก่ สวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทน โอกาสก้ า วหน้า ในอนาคต
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทางาน ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทางาน และวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา
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จากปัจจัยหรือข้อมูลดังกล่าวมีความสาคัญที่ส่งผลต่ อความผูกพันของพนักงาน และนาไปสู่
การลาออกของพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนาข้อมูลเบื้องต้นมาปรับใช้และเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหาร
ในการนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและวางแผนเพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จ และเป็นการธารงรักษา
ไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณค่า ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้คงอยู่ ส ร้าง
ความสาเร็จให้กับบริษัทฯอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีผลต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3) เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการทางานของบุคคลที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงาน
บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
4) เพื่อศึกษาปัจจัยการได้รับการยอมรับนับถือที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
5) เพื่ อศึกษาปัจ จัย ลั กษณะงานที่มีส ่งผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
6) เพื่อศึกษาปัจจัยความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
7) เพื่อศึกษาปัจ จัย ความก้าวหน้าที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
8) เพื่อศึกษาปัจจัยสวัสดิการและค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
9) เพื่อศึกษาปัจจัยโอกาสก้าวหน้าในอนาคตที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริ ษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
10) เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์กับเพือ่ นร่วมงานที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
11) เพื่อศึกษาปัจจัยสถานะทางอาชีพที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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12) เพื่อศึกษาปัจจัย นโยบายและการบริหารที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
13) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพการทางานที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
14) เพื่อศึกษาปัจจัยความเป็นอยู่ส่วนตัวที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
15) เพื่อศึกษาปัจจัยความมั่นคงในการท างานที่มีผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
16) เพื่อศึกษาปัจจัยวิธีการปกครองผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา “ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา
พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้ นที่จังหวัดขอนแก่น” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ดังต่อไปนี้
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน (Theories of Motivation) โดยทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) (Herzberg, 1959, pp. 110-111) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการทางานของบุคคล โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการทางาน คาตอบคือบุคคลต้องการ
ความสุขจากการทางาน สรุปได้ว่า ความสุขจากการทางานนั้น เกิดจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ
ในการทางานที่ได้ทา โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจที่ทานั้ นไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มี
สาเหตุที่ส าคัญ มาจากปัจ จัย สองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค ้ าจุน
(Maintenance Factors) ทฤษฎีของแรงจูงใจของ Herzberg ดังนี้
1) ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจ (Motivation Factors) เป็ น ปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ งาน
โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ (1) ความสาเร็จในการทางานของบุคคล โดย(Achievement Needs
(nach) เมคเคลแลนด์ (McClelland (1953) มีความเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้
เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสาเร็จสูงสุด และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว ซึ่งสอดคล้องกับ นภัชชล
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รอดเที่ยง (2550) กล่าวว่าความสาเร็จในอาชีพเป็นผลทางบวกทางด้านจิตใจและด้านสัมฤทธิ์ผลใน
การทางาน (2) การได้รับการยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป จากการศึกษาของ Foster (1973, p.
146) กล่าวว่า การที่ประชาชนได้ เรียนรู้ผ่านการศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู้การยอมรับจะเกิดขึ้นได้
หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ การยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการรับเอาสิ่ง
ใหม่มายึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สุจินดา อ่อนแก้ว (2538) อธิบายว่าการได้รับ
การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้เป็นการยก
ย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับในความสามารถในอาชีพ
ที่ปฏิบัติงานอยู่ (3) ลักษณะของงาน โดย ทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) กล่าวว่าลักษณะงานคือรูปแบบ
ของงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลจะมีความถนัดในการปฏิบัติงานต่างกัน
ไป งานจึงต้องสอดคล้องกับทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานนั่นได้อย่าง
ประสบผลสาเร็จ (4) งานที่มีความรับผิดชอบ โดย โสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์ (2555, น. 58) กล่าว
ว่าการรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับในการกระทา
ของตนทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย ไม่ปัดความผิดให้ผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงการกระทาให้ดีขึ้น ซึ่ง
คล้ายกับ อมรวรรณ แก้วผ่อง (2542, น. 65) ความรับผิดชอบ คือคุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออก
โดยมีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้ว ยความพากเพียร พยายาม
อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ (5) ความเจริญก้าวหน้า โดย ณธัชพงศ์
พิสิษนุพงศ์ (2561) อธิบายว่า การได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นองค์กรสนับสนุนให้พ นักงานมี
ความก้าวหน้าในการทางาน สอดคล้องกับ สิริวัชร รักธรรม (2553, น. 10) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ในบทบาทการทางาน ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทั้งทางด้านจิตวิทยาหรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการทางาน เช่น การเลื่อนตาแหน่งหรือเงินเดือนตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิตความรู้สึกว่าตนเอง
มีค่าที่สุด
2) ปัจจัยด้านค้าจุน (Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่ค้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรบุคคลใน
องค์กรจะเกิดความไม่ช อบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ (1) สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน โดย สุจิตรา ธนานันท์ (2552,น.3) กล่าวว่า ค่าตอบแทนหมายถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการจูงใจให้พนักงานเป็นการส่งเสริม
ขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (2) โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต โดย อุไรวรรณ จันทรสก์สกุล
ถาวร (2540) กล่าวว่า คนจะเลือกอาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการสูงสุดของตนเอง ตลอดจน
ความสามารถและความรู ้ ใ นอาชี พ การเปลี ่ ย นแปลงสายอาชี พ อาจเกิ ด ขึ ้ น ได้ เ สมอหากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นนามาซึ่งความก้าวหน้าได้มากกว่าเดิม สอดคล้องกับที่ เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน (2552)
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อธิบ ายว่า ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ คือ การที่องค์กรหรือหน่วยงานก าหนด
ความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ ทาให้
บุคคลมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
(3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดย ศศิกานต์ กาญจนดุลย์ (2560, น. 50) กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่
ดีต่อการทางานในองค์กร มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับเพื่อนร่วนงานทาให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน สอดคล้องกับ ชุติภภาศ แก้วเพชร และสิญาธร นาคพิน (2562, น. 50) การได้รับการยอมรับนับ
ถือการแสดงความยินดี การให้กาลังใจ การได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่ออีกบุคคลภายใน
องค์กร (4) สถานะทางอาชีพ โดย อุณารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์ (2543, น. 18-26) กล่าวว่าการประกอบ
อาชีพเป็น ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งของมนุษ ย์ ในอัน ที่จะให้ ด ารงชีพ อยู่ในสัง คมได้อย่า งสุข สบาย
พอสมควรตามแต่อัตภาพ สอดคล้องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2551, น. 18) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ซึ่งมีทั้งจากภายในบุคคลและองค์ประกอบภายนอกที่มาจากสิ่งแวดล้อม
(5) นโยบายและการบริ ห ารขององค์ ก าร โดย ซาบาเที ย ร์ แ ละแมซมาเนี ย น Sabatier and
Mazmanian (1980, น. 538-560) กล่าวว่า กระบวนการในการน าเอานโยบาย พื้นฐานทั่วไปมา
ดาเนินการให้ลุล่วงไปนโยบายพื้นฐานอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย สอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2548,
น.7) อธิบายว่า กระบวนการจัดการและการประสานกิจกรรม เพื่อนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ให้บรรลุความสาเร็จตรงตามเจตจานงของนโยบายโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน (6) สภาพการทางาน โดย ขวัญลภา กุลสรัลพร (2562, น. 107) ได้อธิบายว่าสภาพการทางาน
หมายถึง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ท างานช่วยเสริมสร้างการท างาน รวมถึงอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการทางานมีครบเหมาะสมและปลอดภัย และ อาคาร สถานที่ มีความมั่นคง ปลอดภัยต่อ
ชีวิตในการทางาน สอดคล้องกับ รัญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช (2560, น. 101) อธิบายว่า สภาพแวดล้อม
การทางานหมายถึงสิ่งที่เอื้อต่อการทางาน เช่น สิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการทางาน และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว จากทฤษฎีของ Herzberg and others กล่าว
ว่า ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปทางานในที่
แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ท าให้ไ ม่มีความสุ ข และไม่พอใจกับการท างานในที่แห่ ง ใหม่
เช่นเดียวกับ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) อธิบายว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับชีวิตด้า นอื่น ๆ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นว่าการทางานในตาแหน่งบริหารทาให้มีชีวิตส่วนตัวน้อยลง บางครั้ง
ไม่มีเวลาซึ่งจะต้องนางานกลับไปทาที่ บ้านเพิ่มเติม (8) ความมั่นคงในการทางาน โดย Warr (2007)
กล่าวว่า การทางานที่มีความสุข ความมั่นคงในงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันด้านจิตใจ เป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพนักงานขององค์กรนั้น ด้วยการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเท
ให้กับองค์กรเต็มที่ รู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับที่ สายทิพย์
วงศ์สังข์ฮะ (2540, น. 14) กล่าวว่า ความรู้สึกมั่นคงในการทางานเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ เป็นสภาพจิตใจความรู้สึกหรือทัศนคติที่บุคคลมีต่อการได้รับการป้องกันคุ้ มครอง และการได้รับ
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หลักประกันในขณะที่บุคคลยังปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ (9) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา โดย
งามจิตร รัตนวงศ์ (2557, น. 112) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับ ให้ความส าคัญกับ ผู้ใต้บ ังคับบัญชาอย่างเสมอภาคกัน และท่านเคารพค าสั่ งและศรัทธา
ผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ สมิต สัชฌุกร (2551) กล่าวว่าการท าให้เกิดความร่วมมือของผู้ร่วม
ทีมงานเป็นเรื่องของความมีน้าใจ หากผู้บังคับบัญชามีน้าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมี
น้าใจตอบต่อผู้บังคับบัญชา การบริหารคือการทางานให้สาเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
ดังนั้นการทาให้เกิดความร่วมมือของผู้ร่วมทีมงาน
เฮิร์ซเบิร์ก ได้สรุปว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนในองค์การและทุกคนต้องการ
เพราะเป็นแรงจูงใจในการทางาน องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่สาคัญทาให้
คนเกิดความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวความคิดที ่ว ่าเมื่ อ คนได้รั บ การ
ตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดนี้จะช่วยแรงจู งใจในการทางานผลที่ตามมาก็คือ คนเกิดความพึงพอใจใน
งานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้าจุน ทาหน้าที่เป็นตัวป้องกันมิให้คนเกิ ดความ
ไม่เป็นสุขหรือไม่พึงพอใจในงาน ช่วยทาให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากทางานสู่ความพร้อมที่จะ
ทางาน
แนวคิดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment)
ความผูกพันต่อองค์การ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการดาเนินกิจการขององค์การหากองค์การ
ใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงย่อมส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ การที่บุคลากรใน
องค์การเกิดความผูกพันต่อองค์การมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้นั้น องค์การต้องตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดย
องค์การต้องตระหนักว่าบุคลากรแต่ละคนมีความต้องการที่ แตกต่างกันซึ่งจะทาให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจและความผูกพันกับองค์การในที่สุด การที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การจะเกิดความผูกพันต่อ
องค์การมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้น องค์ การ
จาเป็นต้องตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยตระหนักว่าบุคคล
แต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่ างกัน ซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การในที่สุด
สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความรู้สึกที่ดีของบุค ลากรในองค์การต่อ องค์การ
ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ มีความยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ
ประกอบไปด้ว ย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
นโยบายการบริหารขององค์การ การทุ่ มเท ความพยายามในการปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่ อ
องค์การ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึ กษาได้รวบรวมปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษาพนักงาน
บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบั ติงานในองค์การ และรายได้ต่อเดือน) และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ ความสาเร็จในการทางานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ และความเจริญก้าวหน้า สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการทางาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทางาน และวิธีการปกครอง
ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันที่มีผลต่อองค์การ
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวความคิด
ในการศึกษาได้ ดังภาพ
ตัวแปรอิสระ(Independent)

ตัวแปรตาม(Dependent)

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ – อายุ – สถานภาพ – ระดับการศึกษา - ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองค์กร - รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
- ความสาเร็จในการทางานของบุคคล – การได้รับการยอมรับนับ
ถือ – ลักษณะของงาน – ความรับผิดชอบ - ความเจริญก้าวหน้า
ปัจจัยค้าจุนในการทางาน
- สวัสดิการและค่าตอบแทน – โอกาสก้าวหน้าในอนาคต
– ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน – สถานะทางอาชีพ
– นโยบายและการบริหาร – สภาพการทางาน - ความเป็นอยู่
ส่วนตัว – ความมั่นคงในการทางาน - วิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กร
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วิธีการทาวิจัย
ประชากรสาหรับการศึกษา คือ พนักงานบริษัทเมื องไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นที่บรรจุ เป็นพนักงานเกิน 1 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิง และเพศชาย จ านวน 270 คน
(ข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเมื่อ
ทราบขนาดของประชากรแล้ว จึงนามาคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งน้อยที่สุด ที่จะสามารถ
เป็นตัวแทนของประชากรได้ โดยใช้สูตร ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่มีระดับความเชื่อมั่น
95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% จากนั้นจึงใช้ การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองทั้งหมด และแบบสอบถามที่ได้รับคืน มา
ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยค้า จุนในการทางาน โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย( 𝑋̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และวิเคราะห์ความผูกพัน โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย( 𝑋̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพัน ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตั ว แปรเป็นรายกลุ่ม โดยการใช้ Scheffe
Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงาน กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Coefficient Correlation) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทั้งหมดผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)

สมมุติฐานการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
กรณีศึกษา : พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยไว้ดังนี้
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สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในการปฏิบัติงานประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร
ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความสาเร็จในการทางานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทางาน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทางาน วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์กรในการปฏิบัติงาน

ผลการศึกษา
การศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนั กงาน กรณีศึกษา
พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาได้นาเสนอ
รูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมู ลเป็น 3 ส่วน ดังนี้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
124
24
148

ร้อยละ
88.3
16.2
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.3 และเป็นเพศหญิง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ/ปี
23 – 30 ปี
31 – 40 ปี
รวม

จานวน (คน)
121
27
148

ร้อยละ
81.8
18.2
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23 – 30 ปี จานวน
121 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และในช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม

จานวน (คน)
134
14
148

ร้อยละ
90.5
9.5
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.5 และสถานภาพสมรส จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
148
148

ร้อยละ
100
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
148 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
รวม

จานวน (คน)
108
27
13
148

ร้อยละ
73.0
18.2
8.8
100

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในระยะเวลา 1 – 5 ปี จานวน
108 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือทางานในระยะเวลา 6 – 10 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
18.2 และทางานในระยะเวลา 11 – 15 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
138
10
148

ร้อยละ
93.2
6.8
100

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,00 บาท จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 88.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-23 ปี
คิดเป็น ร้อยละ 81.80 เป็น วัย รุ่น ที่จบการศึ กษาใหม่ ในด้านสถานภาพ มีพนักงานส่ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.50 ในด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างหรือพนักงานมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ทั้งหมด ในด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.0 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20
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ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด
(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านแรงจูงใจ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
1. ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะของงาน
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความเจริญก้าวหน้า
6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
7. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอนาคต
8. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
9. ด้านสถานะทางอาชีพ
10. ด้านนโยบายและการบริหาร
11. ด้านสภาพการทางาน
12. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว
13. ด้านความมั่นคงในการทางาน
14. ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา

ระดับความคิดเห็น
S.D.
𝑋̅
3.8454
.12317
3.8995
.12428
3.8623
.15686
3.7255
.15612
3.8446
.17595
3.5481
.18415
3.5232
.17678
3.6512
.15788
3.5887
.18686
3.7728
.12630
3.7779
.12862
3.6458
.17750
3.7490
.16209
3.6731
.16911

ระดับอิทธิพล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านแรงจูงใจ พบว่า การ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ได้ร ับ การยอมรั บ นับ ถื อ (ค่าเฉลี่ย = 3.8995) ด้านลักษณะของงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.8623) ด้า น
ความส าเร็จในการท างานของบุ คคล (ค่าเฉลี่ย = 3.8454) ด้านความเจริญก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย =
3.8446) ด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.7779) ด้านนโยบายและการบริหาร(ค่าเฉลี่ย = 3.7728)
ด้านความมั่นคงในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.7490) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.7255) ด้าน
วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.6731) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย
= 3.6512) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.6458) ด้านสถานะทางอาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 3.5887)
ด้านสวัส ดิการและค่า ตอบแทน (ค่าเฉลี่ย = 3.5481) และด้านโอกาสความก้าวหน้า ในอนาคต
(ค่าเฉลี่ย = 3.5232) ตามลาดับ
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ข้อมูลด้านความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความผูกพัน
ด้านความผูกพัน
1. ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาท างาน
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้
2. ท่านมีความรู้สึกเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือน
เป็นคนในครอบครัวของท่าน
3. ท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็น
บ้านของท่าน
4. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะเสียสละ
และอุทิศตนในการทางานให้กับองค์กรนี้
5. ท่านมีความรู้ส ึกว่าท่านพร้อมที่จะให้ ความ
ร่วมมือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยไม่มี
แม้ใดๆ
6. ท่านมีความรู้ส ึกล าบากใจ และคิดทบทวน
อย่างละเอียดถี่ถ้วนหากต้องลาออกจากองค์กรนี้
7. ท่ า นมี ค วามคิ ด ว่ า องค์ ก รนี ้ ใ ห้ ส วั ส ดิ ก าร
ค่าตอบแทนและสิ่งต่างๆ ที่ท่านต้องการมากกว่า
องค์กรอื่น ๆ
8. ท่านต้องการที่จ ะท างานกับ องค์กรนี้ต่อไป
เพราะว่าได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
9. แม้ ว ่ า ท่ า นจะได้ ร ั บ ข้อ เสนอสวั ส ดิ ก ารและ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ๆ ท่านจะไม่
ลาออกจากองค์กรนี้

ระดับความคิดเห็น
S.D.
𝑋̅
4.39
.685

ระดับอิทธิพล
มากที่สุด

4.20

.737

มาก

4.18

.729

มาก

4.14

.753

มาก

4.16

.822

มาก

4.26

.768

มากที่สุด

4.07

.748

มาก

4.24

.796

มากที่สุด

3.65

.708

มาก
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ด้านความผูกพัน
10. ท่านมีความคิดที่จะทางานกับองค์กรนี้ไปจน
เกษียณอายุ
11. องค์กรนี้สมควรจะได้รับความจงรักภักดีจาก
ท่าน
12. ท่านไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ในตอนนี้
เพราะท่านมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน กับ
องค์กรนี้อยู่
13. ความแตกต่ า งทางด้ า นเงิ น เดื อ นและ
สวัสดิการอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจให้ท่าน
เปลี่ยนงานใหม่ได้
14. ถึงแม้ว่าองค์กรอื่น ๆ จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน แต่ท่านคิดว่าไม่
ถูกต้องที่จะลาออกจากองค์กรในตอนนี้
15. ท่านไม่เคยคิดที่จะย้า ยงานเพื่อไปร่วมงาน
กับองค์กรคู่แข่ง.
16. ท่านมีความยินดี และพร้อมที่จะตอบแทน
บุ ญ คุ ณ องค์ ก รนี ้ ด ้ ว ยการท าทุ ก อย่ า งเพื ่ อ ให้
องค์กรนี้ก้าวหน้า และประสบความสาเร็จ
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
𝑋̅
3.76
.822

ระดับอิทธิพล
มาก

4.05

.741

มาก

4.41

.708

มากที่สุด

3.76

.811

มาก

3.85

.732

มาก

4.29

.802

มากที่สุด

4.36

.536

มากที่สุด

4.1106

.24873

มาก

จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความผูกพัน พบว่าการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านไม่คิดที่จะ
ลาออกจากองค์กรนี้ในตอนนี้ เพราะท่านมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน กับองค์กรนี้อยู่ (ค่าเฉลี่ย
4.41 ) ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ ได้เข้ามาทางานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.39) ท่านมี
ความยินดี และพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี้ด้วยการทาทุกอย่างเพื่อให้องค์กรนี้ก้าวหน้า และ
ประสบความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 4.36) ท่านไม่เคยคิดที่จะย้ายงานเพื่อไปร่วมงานกับองค์กรคู่ แ ข่ง
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(ค่าเฉลี่ย 4.29) ท่านมีความรู้สึกลาบากใจ และคิดทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากต้องลาออกจาก
องค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.26) ท่านต้องการที่จะทางานกับองค์กรนี้ต่อไป เพราะว่าได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.24) ท่านมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวของท่าน (ค่าเฉลี่ ย 4.20) ท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของท่ าน
(ค่าเฉลี่ย 4.18) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรโดย
ไม่มีแม้ใด ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนในการท างาน
ให้กับองค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ท่านมีความคิดว่าองค์กรนี้ให้สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิ่ง ต่าง ๆ ที่
ท่านต้องการมากกว่าองค์กรอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.07) องค์กรนี้สมควรจะได้รับความจงรักภักดีจากท่าน
(ค่าเฉลี่ย 4.05) ถึงแม้ว่าองค์กรอื่น 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) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการพยากรณ์ปัจจัย
ด้ า นแรงจู ง ใจต่อ ความผู ก พั นต่อ องค์ ก รในการท างานของพนั ก งานบริ ษ ัท เมือ งไทย
แคปปิตอล จากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน
(n=148)
(ตัวพยากรณ์)
b
S.E.b
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
3.871 0.803
4.821
ด้านความเจริญก้าวหน้า (X5)
0.006 0.120 0.004 0.047
ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (X7)
0.113 0.120 0.080 0.939
ด้านสถานะทางอาชีพ (X9)
-0.050 0.112 -0.037 -0.445
r=0.93 r2=0.009 Std.Error of the Estimate = 0.25023 f=0.416

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 9 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ผลการวิเคราะห์ การ
ถดถอยของตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจ 3 ด้าน โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบลาดับขั้น (Stepwise selection)
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พบว่า เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ที่เข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณ จานวน 3
ด้าน โดยสามารถพยากรณ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ดีที่สุด 3
ด้าน ดังนี้ ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.080 รองลงมา
คือ ด้านความเจริญก้าวหน้า (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.004 และด้านสถานะทาง
อาชี พ (X9) โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ พ ยากรณ์ เ ท่ า กั บ -0.050 และมี ค ่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ พ ยากรณ์
r2 เท่ากับ 0.009 กล่าวคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเจริญก้าวหน้า
(X5) ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (X7) และด้านสถานะทางอาชีพ (X9) มีอานาจพยากรณ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้
ร้อยละ 9.0 และมีความคลาดเคลื่อนของการทานายเท่ากับ 0.250
จากการทดสอบสมมติฐ านที่ 2 พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานต่อความผูกพันไม่มี
ความสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ องค์กรของพนั กงานบริ ษัทเมือ งไทยแคปปิ ตอล จ ากัด
(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (Sig.>0.01) หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ไม่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิ ตอล จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 10 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่
1
1.1
1.2
1.3

สมมติฐาน
Accept Reject
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการทางานในองค์กรแตกต่างกัน

อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการทางานในองค์กรแตกต่างกัน

สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการทางานในองค์กรแตกต่าง
กัน

1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการทางานในองค์กร
แตกต่างกัน

1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อการทางาน
ในองค์กรแตกต่างกัน

1.6 สวัสดิการและค่าตอบแทนความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
สมมติฐานที่
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

สมมติฐาน
Accept
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานต่อความผูกพันในองค์กร
ความสาเร็จในการทางานของบุคคลความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
การได้รับการยอมรับนับถือความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
ลักษณะของงานความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการทางาน
ความรับผิดชอบความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการทางาน

ความเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการทางาน
สวัสดิการและค่าตอบแทนความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน

โอกาสก้าวหน้าในอนาคตความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในการทางาน

สถานะทางอาชีพความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการทางาน
นโยบายและการบริหารความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
สภาพการทางาน ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
ความเป็นอยู่ส่วนตัวความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
ความมั่นคงในการทางานความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในการทางาน
วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์กรในการทางาน

Reject
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 14 ด้าน
ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้
1) ด้ า นความส าเร็จในการท างานของบุคคล พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด และพนักงานต้องการให้มีการกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ในการทางานที่ชัดเจน ไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อย เมื่อพบปัญหาในการทางานควรมี ที่ปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดควรได้รับคาชมเชย การยกย่องจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจากพนักงานส่วน
ใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานจากระบบพี่สอนน้อง โดยจะมี พนักงานรุ่นพี่
หรือหัวหน้าจะทาหน้าที่สอนการทางานพนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ทา และสามารถให้คาปรึกษากับ
เพื่อนร่วมงาน จนทาให้รู้สึกได้รับการยอมรับกับบุคคลอื่นในองค์กร
3) ด้านลักษณะงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถวางแผนการทางานได้อย่างชัดเจน
4) ด้านความรับผิดชอบ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทางาน
กับบริษัทฯ นี้มานานพอสมควร จนเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรค กับงานได้เป็นอย่างดี
5) ด้านความก้าวหน้า พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายการปรับ
ตาแหน่งที่ชัดเจน ทาให้พนักงานได้รับทราบและวางแผนการทางานเพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
ของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทางานได้อย่างประสิทธิภาพ
6) ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจาก บริษัทฯ ให้
ค่าตอบแทนที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน
7) ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจากพนักงานส่วน
ใหญ่มีอายุการท างานที่มากขึ้น จนสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
พนักงานมีการพัฒนาปรับเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งที่ได้รับผิดชอบ
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8) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานมี
ความรักในงาน รักอาชีพที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่ทางานได้อย่างมีความสุข ถ่อยทีถ่อย
อาศัยซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา เพื่อจุดประสงค์การทางานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
9) ด้านสถานะทางอาชีพ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานงานยอมรับใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน ที่เป็นอาชีพที่สุจริต สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข เป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไป
10) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจาก พนักงานได้
รับทราบนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจนของบริษัทฯ แล้ว ส่งผลให้พนักงานยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทางานนั้นประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายของบริษัทฯ
11) ด้านสภาพการทางาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดระบบการ
ท างานภายในองค์กรไว้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้พนักงานมีสภาพการท างานที่น่าอยู่ น่าท างาน มี
คุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานทางานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
12) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจาก พนักงานได้มีเวลา
เป็นส่วนตัว มีการกาหนดวันหยุดที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานวางแผนการพักผ่อนได้อยู่กับครอบครัว
เมื่อพนักงานมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัว และการทางาน ส่งผลให้งานนั้นมีคุณภาพ และสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
13) ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เนื่องจาก บริษัทฯมี
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีความมั่นคงทุกๆด้าน พนักงานจึงรับรู้ได้ถึ งความมั่นคงในสายงานที่ได้เลือกเข้า
มาทางานกับองค์กรนี้ เพื่อเป็นอาชีพที่ดารงชีวิตประจาวันของตัวเองได้เป็นอย่างดี
14) ด้านวิธีการปกครองผู้บังคับบัญชา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานได้
ศึกษาระบบ ระเบียบ การทางานขององค์กรแล้ว จึงสามารถยอมรับและปฏิบัติตาม เพื่อให้การทางาน
ประผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจในการท างานที ่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของพนั ก งาน
กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จากัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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การสร้างแรงจูงใจ การสร้างสิ่งจูงใจในเรื่องโอกาสก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในการ
ทางาน โดยการกาหนดเส้นทางการเจริญเติบโตในงานในแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน มีเกณฑ์มาตรฐาน
ในการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน และเลื่อนตาแหน่งต่างๆ โดยประกาศให้พนักงานทราบทุกคน จัด
ฝึกอบรม ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนะทักษะความรู้ เช่น
ด้านกฎหมาย ด้านตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการตลาด โดยเป็นการส่งเสริม
อย่างจริงจังเพื่อที่จะนามาประยุกต์ใช้ในงาน
การสร้างความพึงพอใจ การให้ค่าตอบแทน เงินเดือนมีการปรับขึ้นอย่างเหมาะสม การให้
เงินพิเศษนอกเวลาทางาน เมื่อทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุดองค์การมีเงินค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
เพิ่มเบี้ยขยัน ให้รางวัลในกรณีที่สามารถท างานได้เกินความคาดหวังของผู้บริหารและลูกค้า การ
สื่อสารให้เข้าถึง ในทุกหน่วยงานขององค์การทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น LINE GROUP,
อีเมล์หรือสารตรงถึงผู้บริหาร และมีกล่องรับฟังความคิดเห็นที่จะมีข้อมูลส่งตรงไปยังผู้บริหาร
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร สร้างกลไกการรับรู้ได้ว่าองค์การให้การสนับสนุน ผลักดัน
การทางานของพนักงานอยู่เสมอ เช่น การสร้างระบบงานที่มีความยุติธรรมในแต่ละกระบวนการ ซึ่ง
จะส่งผลให้พนักงานพูดถึงองค์การในทางที่ดี พนักงานชื่นชมองค์การให้ผู้อื่นฟังเสมอ เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ ส ารวจข้อมูลเพื่อวางแผนในการปรับปรุง และวิธีการในการท างานต่าง ๆ ระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์ กร และจัด
กิจกรรมให้มากขึ้น เช่น เล่นกีฬาร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงาน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
กรณีศึกษา : วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่
รุ่งทิวา บุญเรือง*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
กรณีศึกษา : วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง 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
พื้นทีช่ ุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล หมู่ที่ 3 บ้านต้นดู่, หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล และ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แต
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จานวน 3 ชุมชน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้น้าหนักความคิดเห็น 5 ระดับ และ ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์
ข้อมูล ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่างมีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับการมัธยมศึกษา/ปวช.
ประกอบอาชีพค้าขายหรือทาธุรกิจส่วนตัว 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 ตาบลบวกค้าง อาเภอ
สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลาดับ และพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ศาสนา และระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชีย งใหม่ โดยภาพรวมและรายขั้นตอน ไม่แตกต่างกัน ส่ว นประชาชนที่ม ี อ ายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒ นา
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทนา
การปรับตัวของชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทาให้การปฏิบัติ
ตนในวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนต่างยึดหลักความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเป็น
สาคัญ สังคมเกิดความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น ผู้คนคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าส่วนรวม ความสานึกในบาป
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
ความสาคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางวัตถุและจิตใจ
และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน อาเภอ จังหวัดและระดับประเทศ
เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม มุ่งสู่สังคมคุณธรรม โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ และดารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการขับเคลื่ อนงานด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล” ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โ ดยนา
นโยบายสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกพลังบวรและกลไกประชารัฐ สร้างความเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนาในลักษณะการระเบิดจากข้างใน ให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์
ตามกระบวนการสร้ า งชุ ม ชนคุ ณ ธรรม และเกณฑ์ ต ั ว ชี ้ ว ั ด 9 ขั ้ น ตอน ตั ้ ง แต่ (1) การประ กาศ
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เจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม (2) การกาหนดคุณธรรม
เป้าหมายของชุมชน “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” (3) การจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชน (4) การดาเนินการ/ปฏิบัติตามแผนฯ (5) การติดตามและประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ
(6) การยกย่องบุคคลที่ทาความดีและมีคุณธรรม (7) การประเมินความสาเร็จของแผนฯ (8) มีการ
เพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติต่างๆ มาปรับใช้ เช่น การนาหลักศาสนา และหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น (9) มีองค์ความรู้จากการดาเนินงานสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
คุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ทั่วประเทศมีชุมชนคุณธรรมทั้ง 3 ระดับ แล้ว จ านวนกว่า
22,000 ชุมชน องค์กรคุณธรรม 12,984 องค์กร อาเภอคุณธรรม 878 อาเภอ และจังหวัด 76 จังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชน
คุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รวม 462 ชุมชน โดย
แบ่งเป็น ชุมชนคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม จานวน 271 ชุมชน ระดับคุ ณธรรม จานวน 119
ชุมชน และ ระดับคุณธรรมต้นแบบ จานวน 72 ชุมชน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัด 9 ขั้นตอน
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้ว ยพลังบวร มีห ลักการ
ดาเนินงานในลักษณะพีระมิด 4 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 อาศัยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ พลัง “บวร” (บ้าน : วัด :
โรงเรียน/ราชการ) เป็นพลังขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม”
ด้านที่ 2 ยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
ด้ า นที ่ 3 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความมั ่ น คงของชาติ ใ น 3 สถาบั น หลั ก คื อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ด้านที่ 4 สร้างสังคมคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคน/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กรให้มีคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าตาล
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯ ของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 9 ขั้นตอน โดยเป็น
ชุมชนที่คงความเป็นชาติพันธุ์ไทยอง โดยมีทั้งภาษา การแต่งกาย อาหาร ประเพณี วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายๆ ด้าน จึงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ทา
ให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าตาล มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นทั้งในด้านการปฏิบัติตามหลักธรรม
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ทางศาสนา การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
ดังนั้น ในการทาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาถึง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อหาข้อค้นพบที่จะสามารถนาไปแก้ไขปัญหา และนาเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว อีก
ทั้งยังเป็นการแสวงหาแนวทางที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ อื่นๆ ได้ศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ของตนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุม ชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
4) เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
5) เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ก าหนดตั ว แปร
ในการศึกษา ประกอบด้ว ย ตัว แปรอิส ระ และตัว แปรตาม การมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ
มีตัวชี้วัดหลายขั้นตอน ทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ให้ไปสู่ระดับชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบมีจานวนน้อย การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ จึงต้องอาศัยผู้น าพลัง “บวร” (บ้าน : วัด :
โรงเรียน/ราชการ) ที่เข้มแข็งเข้ามาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อ
ยกระดับให้สูงขึ้น
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา จึงได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิด
(Conceptual Framework) ดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ศาสนา
4) สถานภาพ
5) ระดับการศึกษา
6) อาชีพ
7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
8) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน
9) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ด้วยพลังบวรต้นแบบ วัดป่าตาล
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปฏิบัติการ
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย ครั้งนี้ จะท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้า ง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ใ นการศึ ก ษา คื อ
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล หมู่ที่ 3 บ้านต้นดู่, หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล
และ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แต ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,438 คน แยก
เป็น ชาย 700 คน หญิง 738 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) ขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตร
Yamane (1973) ที่มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และให้ มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 315 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชาชนที่อาศัย
อยู ่ ใ นในพื ้ น ที ่ โดยใช้ แ บบสอบถาม การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม และ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง
จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.) ส าหรับ การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ผู้ว ิจัยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ
(2550, น. 25) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ
วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) และการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้ว ยวิธีของเชฟเฟ่
(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 ประกอบอาชีพค้าขายหรือทาธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ
26.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ร ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.35 มี
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยภายในชุมชนระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.71 และได้เข้าร่วมกลุ่ม
ทางสังคม “จิตอาสา” คิดเป็นร้อยละ 100.00
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรมฯ ต้ น แบบ วั ด ป่ า ตาล
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนมี ส ่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนคุ ณธรรมฯ ต้ นแบบ วั ดป่ าตาล ต าบลบวกค้ าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล ตามลาดับ เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมแต่ละขั้นตอนแล้วปรากฏผล ดังนี้
1) การมีส ่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจ ของประชาชนในการพัฒนาชุ มชนคุ ณธรรมฯ ต้ นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ได้รับส่วนร่วม
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมฯ การมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการมีส่วนร่วมใน

540
การเสนอ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” ของชุมชน และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคิด
และกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและ
ความต้องการในการจัดทาแผน
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ได้รับส่วนร่วม
มากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทางชุมชนจัดขึ้น และ
น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ในชุมชน
3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละประเด็นได้รับ
ส่วนร่วมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 5 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการ
ของชุมชน ด้านการยึดมั่นในหลักค าสอนทางศาสนาที่เคารพนับถือ การมีส่วนร่วมในการจั ดท า
แผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละประเด็นได้รับ
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
ของชุมชน และการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของ
ชุมชน และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในงบประมาณของหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของชุมชน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัด
ป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ตัวแปร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตัวแปรทุกตัวมีแนวโน้มความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ทั้งนี้ได้สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐาน
Accept Reject
ที่
1
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับ เคลื่อนชุ มชนคุ ณธรรมน้ อ มน าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ ประกอบด้วย
1.1 เพศ ที ่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด

เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.2 อายุ ที ่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด 
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.3 ศาสนา ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อการพัฒ นาชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด

เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.4 สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด 
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.5 ระดับ การศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อการพัฒ นาชุมชน
คุ ณ ธรรม ต้ น แบบ วั ด ป่ า ตาล ต าบลบวกค้ า ง อ าเภอสั น 
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.6 อาชีพ ที่แตกต่า งกัน มีผ ลต่อการพัฒ นาชุ มชนคุ ณ ธรรม
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด 
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุ ณ ธรรม ต้ น แบบ วั ด ป่ า ตาล ต าบลบวกค้ า ง อ าเภอสั น 
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สมมติฐาน
ที่

2

สมมติฐาน
1.8 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
1.9 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบล บวกค้าง อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
พัฒ นาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.3 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์
มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

Accept Reject
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
1) สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี นับถือศาสนาพุทธ
มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพค้าขายหรือทาธุรกิจส่วนตัว
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน มีระยะเวลาในการอยู่อาศัยภายใน
ชุมชนระหว่าง 31-40 ปี และเข้าร่วมกลุ่มทางสังคม “จิตอาสา”
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรมฯ ต้ น แบบ วั ด ป่ า ตาล
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนมีส ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลาดับ
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จาแนกตามเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่
อยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
1) ประชาชนที่มีเพศ ศาสนา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ภาพรวมและรายขั้นตอน ไม่แตกต่างกัน
2) ประชาชนที ่ ม ี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรมฯ ต้ น แบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบ ัติการ การมีส ่ว นร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส ่ว นร่ว มในการประเมินผล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มสี ่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยประชาชนที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มากกว่า ประชาชนที่มีสถานภาพหย่าร้าง ซึ่งแตกต่า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกรายขั้นตอน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01
5) ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุ มชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกเป็นรายขั้นตอน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่า ตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01
6) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจาแนกเป็นรายขั้นตอน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีส ่ว นร่ว มในการพัฒ นาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยได้พิจารณา
ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาชุมชนคุณธรรมฯ ต้น แบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่
ในขั้น ตอนการมีส ่ว นร่ว มรับ ผลประโยชน์ น้อยกว่า ประชาชนที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
15,001-20,000 บาท ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลแต่ละประเด็นได้ ดังนี้
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรมต้ น แบบ วั ด ป่ า ตาล ต าบลบวกค้ า ง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอ
สัน ก าแพง จังหวัดเชีย งใหม่ ทั้งในภาพรวมและแยกแต่ ล ะด้ านอยู ่ใ นระดั บมาก สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวคิดของ ยุพาพร รูปงาม (2545, น. 5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมี
ส่วนร่วม หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ในแต่ละด้านได้ ดังนี้

545
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การที่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของ การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบแนว
ทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ การมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการเสนอ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” ของชุมชน จึงเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบล
บวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่วนประเด็นที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคิดและกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยุทธพงศ์ นิคม (2550, น. 40) กล่าวว่า ปัญหาและข้อจากัดของการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากระบบยังไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมทากิจกรรมหรือโครงการ และ
อีกหนึ่งประเด็นที่ทาให้ประชาชนมีสาวนร่วมน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาและความต้องการในการจัดทาแผน อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนักในการมีส ่วนร่วม ตามแนวคิดของ ชนิกา ฟั้นล้อม (2550, น. 27) กล่าวถึง ปัญ หาและ
ข้อจากัดของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีสาเหตุสาคัญ คือ ประชาชนยังขาดความตระหนัก
และจิตสานึก ขาดความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล โดย
แต่ละบุคคลอาจมองว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่ใช่บทบาทและหน้าที่ของตน แต่เป็ น
หน้าที่ของภาครัฐ วิษณุ หยกจินดา (2557) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในระดับมาก
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติก าร การที่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง 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 ตาบลทับ
ไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีส่วนร่วมในระดับมาก
3) การมีส ่ว นร่ว มรับผลประโยชน์ การที่ประชาชนในการพัฒ นาชุมชนคุณธรรมฯ
ต้น แบบวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส ่ว นร่วมในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ในระดับมาก แต่พบว่าในแต่ละประเด็นได้รับส่วนร่วมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 5
ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการยึดมั่นในหลักคา
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สอนทางศาสนาที่เคารพนับถือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือ
โครงการของชุมชน ด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย การมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ นันท์ชพร การสมดี (2554) งานวิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การที่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ
ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
มากที่สุด โดยมีส่วนร่วมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่นๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของชุมชน
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213
อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส, 2551) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผลประชาชนจะไม่ได้
มีส่วนร่วมมากนัก ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงแนวคิดของ สิริพัฒน์
ลาภจิตร (2550) กล่าวว่า ปัญหาและข้อจากัดของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่น คือ คนไทยขาดความรู้สึก
ผูกพันกับท้องถิ่น ไม่มีความสนใจในการติดตาม ตรวจสอบ กากับ และดูแล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จาแนกตามเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่
อยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
ประชาชนที่มีเพศ ศาสนา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม
และรายขั้นตอน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน และยอมรับว่าประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องสภาพ
ปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ ของชุมชนฯ เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงทาให้การที่ประชาชนที่เป็นผู้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ได้เข้ามามีส ่ว นร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒ นาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เป็นสิ่งที่ดีท าให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ชุมชน และร่วมกันค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากทา ได้อย่างตรงประเด็น ตรงตามความต้องการของชุมชนให้ มากที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ ผู้นาชุมชน
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คุณธรรมฯ ต้นแบบ ทั้ง ผู้นาชุมชน (บ้าน “บ”) ผู้นาทางศาสนา (วัด “ว”) และผู้นาทางหน่วยงาน
ภาครัฐ (รัฐ/ราชการ “ร”) จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง 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 ตาบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญฑิการ์ อาจวิชัยย์ (2553) ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน มี
ส่วนในการจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน
ขณะเดียวกัน งานวิจัยของ โสภิดา ศรีนุ่น (2558) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และ
อาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้
ไม่ต่างกัน แนวคิดของ นันท์ชพร การสมดี (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ, อายุ ระดับ
การศึกษา, และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ได้นามาประเมินถึงความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ผลปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคลข้างต้นไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3) ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจ ัย เรื่อง การมีส่วนร่ว มในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดล าดับ
ความสาคัญของปัญหาและความต้องการในการจัดทาแผน อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงเข้าใจว่าเรื่องการคิดและกาหนด
แนวทางการพัฒนาเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ผู้นาชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้การส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักสิทธิและบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการช่วยพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนออกเป็นฝ่าย จัด
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
ชุมชนฯ จัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
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ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และช่วยกันกาหนดแนวทางการ
พัฒนาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน
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/กิจ กรรม ของชุมชน
ดังนั้นทางชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
อาจจัดให้มีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการดาเนินโครงการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล และซักถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งทาให้เกิด
ความโปร่งใส และท าให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและมีส่วนร่ว มในการติดตามและประเมิ นผล
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความสาเร็จที่ยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยควรเน้นที่
1) ควรหาวิธีการที่ทาให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
2) ควรส่งเสริมสนับ สนุ นและเพิ่ มศัก ยภาพให้ คนในชุ มชนสามารถบริห ารจั ด การ
โครงการ/กิจกรรมเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
3) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
5) ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒ นา
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และทาการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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และน่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่ว มในการพัฒ นาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เป็นต้น รวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล เพื่อจะได้แก้ไขและ
นาผลที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 2) ปัจจัย
ด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 และ 3) แนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ภาคเหนือ 3 เขต 2 จานวน 97 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent
Samples T-test , One-way ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson Correlation Coefficient (r) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์ท างานมี ผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึก ษา ตาแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ส่วนปัจจัย
ด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ในภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า และ
ด้านกระบวนการขาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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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การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน และด้านการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ต่อการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.651 , 0.630 , 0.622
และ 0.431 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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บทนา
การบริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการณ์แข่งขันปัจจุบันนี้ภาคธุรกิจต่าง ๆ จาเป็นต้องสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน การให้บริการด้วยการสร้ างความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่ถูกต้องครบถ้วน จะช่วย
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ภาคธุรกิจส่วนใหญ่จึงกาหนดนโยบายการให้บริการลูกค้า โดยจัดทา
คู่มือการให้บริการลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
เพื่อนามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลการเลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของพนักงานด้วย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเงินขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยกาหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเป้าหมายของธนาคารมุ่งเน้นการเป็นกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การให้ความรู้ทางการเงินแก่สาธารณชน
และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (กสิกรไทย, 2562-2566) ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ถูกต้อง ประหยัดเงินและเวลาของ
ลูกค้า สาหรับการให้บริการอย่างเป็นธรรมของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามคู่มือ
การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2562) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการของธนาคาร ลูกค้าต้อง
ได้รับบริการที่เหมาะสม ลูกค้าต้องได้รับผลิตภัณฑ์และบริการด้านราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้การบริหาร
จัดการระบบงานจะมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า การจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการขาย
การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน การดูแลข้อมูลของลูกค้า การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การควบคุม กากับ และตรวจสอบ และการปฏิบัติ งานและแผนรองรับการปฏิบัติ ซึ่งทาง
ธนาคารได้นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า แต่เนื่องจากการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เป็นนโยบายใหม่ที่เพิ่งถูกน ามาใช้ได้ไม่นาน ท าให้พนักงาน
บางส่วนอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น บางครั้งนาเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ
และไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือขายผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนสูงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ทาให้
ลูกค้าต้องทาหนังสือร้องเรียน เพื่อขอยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

553
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานขององค์กรแห่งนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าปัจจัยด้านการบริหารงานด้านไหนบ้างที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าของพนัก งานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)
ภาคเหนือ 3 เขต 2 เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการให้บริการ สร้างความประทับใจและสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรต่อไป

คาถามของการวิจัย
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 มีอะไรบ้าง
2) ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 มีอะไรบ้าง
3) แนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนั กงาน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย
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1) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
การให้บริการลูกค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการทาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะทาให้
ลูกค้าเกิดความสุข ความประทับใจ ซึ่งการดูแลลูกค้าด้วยการรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และ
ให้บริการด้วยความจริงใจ ไม่เพียงแต่จะทาให้ลูกค้าคนเดิมกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้ง แต่ยังเป็น
การเปิดโอกาสไปสู่ลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้รับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ดี (ธนาคารกสิกรไทย, 2563) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการบริการลูกค้าที่กล่าวว่า การบริการลูกค้า คือ การสนับสนุนให้กับลูกค้าทั้ง
ก่อนและหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี และสนุกสนานกับการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ซึ่งธุรกิจที่ให้การตอบสนองหรือบริการอย่างรวดเร็ว จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
(เอคอนเน็ค, 2560) สอดคล้องกับแนวคิด งานบริการลูกค้า คือ งานที่เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ทาให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจมากจนถึงมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของเราไปอีกนาน
แทนที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการของรายอื่น ผู้ทางานด้านงานบริการลูกค้า จึงต้องเข้าใจ และมีใจรัก
การทางานด้านการบริการเป็นอย่างดี จึงจะทาให้การทางานอย่างมีความสุข และประสบผลสาเร็จ
(อิมเพรสชั่นคอนเซาท์, 2562)
2) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร
วัฒนธรรมองค์กรเป็นพฤติกรรมที่คนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมของ
องค์กร (มัมสตูดิโอ, 2562) สอดคล้องกับแนวคิดของกอร์ดอน (1999) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ
สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่รวมความเชื่อ และค่านิยมที่สมาชิกขององค์กรมีร่วมกัน
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการกาหนด
รูปแบบพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนี บุญประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
ขององค์กร พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานระดับ ปฏิบ ัติการบริษั ทเอกชน เขตห้ว ยขวาง พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนั ก งาน
บริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการที่มีต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรม และคุณภ าพชีวิตที่
ส่งผลต่อระดับความสาเร็จ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก
3) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ
พัฒนามาจากความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง (สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2563) สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กล่าว
ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดให้ดียิ่งขึ้น เกิดจากความจาเป็นของปัญหา เกิดมาจาก
ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน
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(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2563) สอดคล้องกับแนวคิดการนาเสนอผลิตภัณฑ์เละบริการใหม่ที่
กล่าวว่า ธนาคารออกแบบผลิตภัณฑ์จากพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
เช่น นาโครงการฝากเงินประจาพิเศษ ดอกเบี้ยสูง แก่กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ส่วนลูกค้าระดับกลาง
นาเสนอเงินฝากประจาพิเ ศษ (บล็อกสปอทดอทคอม, 2563) สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์
จันทร์หอม (2562) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านสว่าง
ธรรมวิเศษ ตาบลบ้านน้าอ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติให้
มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด ยาเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการเลือกใช้บริการทางการเงิน
จากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมืองและเขตนอกเมือง ในจังหวัดลาปาง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการเงิน และด้านประเภทของการให้บริการการเงินมีให้เลือกหลากหลาย สรุปได้ว่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าให้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป
4) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
ธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายจะบริห ารระบบผลตอบแทนพนักงาน โดยมุ่งเน้นการจ่าย
ผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม และแข่งขันได้กับตลาด เกิดความเสมอภาค มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับคุณค่างานของพนักงานที่มีต่อธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทางานตามที่
ธนาคารคาดหวัง สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ทางานอยู่กับธนาคาร เพื่อ
ร่วมกันสร้างความสาเร็จ และส่ งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) สอดคล้อง
กับแนวคิดค่าตอบแทนของหน่วยงานขายที่กล่าวไว้ว่า บริษัทต้องกาหนดแผนการให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม แผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานของพนักงานขาย
ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทต้ องการได้ดีที่สุด โดยกาหนดค่าตอบแทนที่เข้าใจได้ง่าย มีความยุติธรรม
เพียงพอต่อการดารงชีวิต ง่ายต่อการปรับปรุงให้เข้ากับระดับการทางาน และง่ายต่อการบริหารและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563) สอดคล้องกับงานวิจัยของฐา
นิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิต
การทางานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความพึง
พอใจในค่าตอบแทนของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ในด้านค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณ
งาน เหมาะสมกับความสามารถ มีความเพียงพอต่อการดารงชีพ มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และมีความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก
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5) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการขาย
กระบวนการขาย หมายถึง ขั้นตอนที่นามาใช้ในการเสนอขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสาเร็จในการเสนอขาย ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ช่วยทาให้
ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้าไม่เสียเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ อีกทั้งลูกค้ายังได้รับสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ
(บล็อกสปอทดอทคอม, 2560) และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพร อามสุทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การตั ด สิ น ใจออมเงิ น ผ่า นการลงทุน กองทุน รวมหุ ้น ระยะยาวของพนัก งานเงิ นเดื อ นประจ าใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการ
ลงทุน กองทุน รวมหุ้น ระยะยาวในระดับมาก ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ และตัวผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน
6) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความให้รู้แก่พนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
พนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรได้
อย่างทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในด้านการให้ความรู้แก่
พนักงาน ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงานในปัจจุบัน เช่น การฝึกอบรมทักษะการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพและภาวะผู้น า เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงาน (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดวิธีการ
ฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ที่กล่าวว่า องค์กรต้องให้ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและกลุ่มธุรกิจของลูกค้า
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านสินค้าและบริการ โดยเฉพาะพนักงานขายใหม่ เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานขายเหล่า นั้น
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ (เซลล์หนึ่งร้อยล้าน, 2562) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจิตติมา ปฏิมาประกร (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและจัดการคุณลักษณะ ทักษะการขายของ
นักขายที่ส่งผลต่อเป้าหมายของบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประเภทสลากสินค้า กรณีศึกษานิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า พนักงานขายต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะของนักขาย ด้านบุคลิกภาพ
ที่รวดเร็วสาหรับลูกค้า เน้นการพัฒนาคุณสมบัติด้านความรู้ โดยให้ความรู้ในการเปรียบเทียบข้อมูล
ขององค์กรกับบริษัทคู่แข่ง การพัฒนาทั กษะการขายของนักขาย ด้านความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันใน
เรื่องผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย และด้านความรู้เกี่ยวกับบริษัท โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับการ
จูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้าหมาย
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7) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยให้ความสาคัญกับการดูแลข้อมูลของลูกค้า โดยได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของธนาคารด้ว ยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ธนาคารได้รับจะถูก
นาไปใช้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ธนาคารกสิกรไทย, 2563) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2562) มาตรา 19 ระบุไว้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ได้ให้ ความยิน ยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ห รื อ
กฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้ การขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทาโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ ในการขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้น ต้องแยกส่วนออกจาก
ข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย
และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของหนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบของธนาคารจะ
ไม่มีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไว้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
การป้องกันข้อมูลที่ส าคัญอันเป็นความลับของลูกค้า และมีการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานสากล สรุปได้ว่า การดูแลข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลของลูกค้ารั่วไหล เพื่อสร้างความมั่นใจ และความ
เชื่อถือของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของธนาคาร

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ภาคเหนือ 3 เขต 2 ผู้วิจัยขอนาเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาตามภาพที่ 1 ดังนี้
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ตัวแปรตัว

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.ตำแหน่งงาน
5.ประสบการณ์ทำงาน

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

6.สาขาที่ปฏิบัติงาน

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด

(Market Conduct) ของ

ปัจจัยด้านการบริหาร
1.วัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า

(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2

3.การจ่ายค่าตอบแทน
4.กระบวนการขาย
5.การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
6.การดูแลข้อมูลของลูกค้า

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 จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ 3 เขต 2 จานวน 9 สาขา
ประกอบด้วย สาขากาแพงเพชร สาขาคลองขลุง สาขาสลกบาตร สาขาคลองลาน สาขาตาก สาขาบิ๊ก
ซีตาก สาขาสุโขทัย สาขาบิ๊กซีสุโขทัย และสาขาสวรรคโลก จานวน 97 คน ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม
ไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งในภาพรวมทุกข้อคาถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.950 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าทุกข้อคาถามมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)

559
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมคาบรรยาย
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่ อ การ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
ผู ้ ว ิ จ ั ย เลื อ กใช้ ว ิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี ่ ย (Mean) และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมคาบรรยาย
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางพร้อมคาบรรยาย
ส าหรับส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นคาถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
(Likert’s Five Rating Scale) กาหนดช่วงคะแนนระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการลูกค้า 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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมคาบรรยาย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 แตกต่างกัน ผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการ
วิเคราะห์หาค่า Independent Samples T-test และ One-way ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หา
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ ส ั น Pearson Correlation Coefficient (r) ก าหนดระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 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
ต่ากว่า 0.30
ตา่
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีทั้งค่าบวกและค่าลบ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก
แสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบแสดง
ว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (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 ตาแหน่งพนักงาน จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 ประสบการณ์ทางาน 5-10 ปี จานวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 และปฏิบัติงานที่สาขาก าแพงเพชร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
18.50 รายละเอียดตามภาพที่ 2
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สาขาที่ปฏิบัติงาน
กาแพงเพชร
5%

ประสบการณ์ทางาน
5-10 ปี
15%

เพศ หญิง
21%

อายุ 31-40 ปี
15%

ตาแหน่ง พนักงาน
21%
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
23%

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3
เขต 2
2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 พบว่า
ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥=4.85) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความสาคัญอันดับที่หนึ่ง 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
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานปัจจัยด้านการบริหารในภาพรวม (n=97)
อันดับ
1
2
3
3
3
4

ปัจจัยด้านการบริหาร
ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า
ด้านกระบวนการขาย
ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
ด้านการสื่อสารและการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
ภาพรวม

𝑥

4.96
4.90
4.88
4.88
4.88
4.71
4.85

S.D.
0.17
0.29
0.36
0.33
0.32
0.52
0.33

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3) การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 แตกต่างกัน พบว่า
ประสบการณ์ทางาน มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า ประสบการณ์ทางานมีผลต่อการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน มีค่า Sig
มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. ประสบการณ์ทางาน
6. สาขาที่ปฏิบัติงาน

Sig
0.102
0.106
0.314
0.482
0.001
0.221

ผลการทดสอบ
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
-

หมายเหตุ: √ คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- คือ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

-

แปรผล
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
มีนัยสาคัญทางสถิติ
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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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 ด้านการดูแลข้อมูลของลูก ค้า และด้านกระบวนการขายมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.774 , 0.827 และ 0.782
ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ส่วนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร ด้านการ
สื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน และด้านการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.651 , 0.630 , 0.622 และ
0.431 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2

ปัจจัยด้านการบริหาร
อันดับที่ 1 ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า
อันดับที่ 2 ด้านกระบวนการขาย
อันดับที่ 3 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุม่ ลูกค้า
อันดับที่ 4 ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร
อันดับที่ 5 ด้านการสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน
อันดับที่ 6 ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
รวม
หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
Pearson
Sig.
ระดับ
Correlation(r) (2-tailed) ความสัมพันธ์
0.827**
0.000
สูง
0.782**
0.000
สูง
0.651**
0.000
ปานกลาง
0.630**
0.000
ปานกลาง
0.622**
0.000
ปานกลาง
0.431**
0.000
ปานกลาง
0.774**
0.000
สูง
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สรุปอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาการบริ ห ารการให้ บริ ก ารลู ก ค้ า อย่า งเป็นธรรม (Market Conduct) ของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1) ด้านวัฒ นธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริห าร พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านเน้นความร่วมมือ
ร่วมใจ ความเป็นมืออาชีพ และการทางานร่วมกันเป็นทีมทั้งองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกอร์
ดอน (1999) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่รวมความเชื่อ
และค่านิยมที่สมาชิกขององค์กรมีร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
โครงสร้างอย่างเป็นทางการในการกาหนดรูปแบบพฤติกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนี บุญ
ประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมขององค์กร พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผล
ต่อระดับความสาเร็จในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง พบว่า
ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการที่มีต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก
2) ด้านการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดให้ดียิ่งขึ้น เกิดจากความ
จาเป็นของปัญหา เกิดมาจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2563) สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์
จันทร์หอม (2562) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านสว่าง
ธรรมวิเศษ ตาบลบ้านน้าอ้อม อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด ยาเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการเลือกใช้บริการ
ทางการเงินจากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมืองและเขตนอกเมือง ในจังหวัดลาปาง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
ประสิทธิภ าพการให้บ ริ การทางการเงิน และด้านประเภทของการให้ บริ การการเงิน มี ให้ เ ลื อ ก
หลากหลาย
3) ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ
3 เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
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ความรับผิดชอบและตาแหน่งงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดค่าตอบแทนของหน่วยงานขายที่กล่าวไว้ว่า
บริษัทต้องกาหนดแผนการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม แผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทต้องการได้ดีที่สุด โดยกาหนด
ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม เพียงพอต่อการดารงชีวิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563)
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในค่าตอบแทน
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนั กงานราชการกรมควบคุมโรค ในด้าน
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน เหมาะสมกับความสามารถ มีความเพียงพอต่อการดารงชีพ มี
ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และมีความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก
4) ด้านกระบวนการขาย พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ท่านน าเสนอขายผลิต ภัณฑ์แก่ลูกค้าด้วยการอธิบายข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าตาม Market Conduct Checklist ทุกครั้ง และ
ท่ า นน าเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ ล ู ก ค้ า ตาม Market Conduct Checklist ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ และราคา
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการขายหมายถึง ขั้นตอนที่
นามาใช้ในการเสนอขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสาเร็จในการเสนอขาย ซึ่งการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ช่วยท าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้าไม่เสียเวลาในการตั ดสินใจซื้อ และลูกค้ายังได้รับสินค้าหรือ
บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ (บล็อกสปอทดอทคอม, 2560) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยพร อามสุทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับมาก ได้แก่ ความเป็น
มืออาชีพในการให้บริการแนะนาผลิตภัณฑ์
5) ด้านการสื่ อสารและการให้ ความรู ้แ ก่ พนั ก งาน พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จ ากั ด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการจัดฝึกอบรม
หรือสร้างระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์ตาม Market Conduct ให้แก่พนักงาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิธีการฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ที่กล่าวว่า องค์กรต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านสินค้าและบริการ
โดยเฉพาะพนักงานขายใหม่ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานขายเหล่านั้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ (เซลล์หนึ่งร้อยล้าน,
2562) และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติมา ปฏิมาประกร (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและ
จัดการคุณลักษณะ ทักษะการขายของนักขายที่ส่งผลต่อเป้าหมายของบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์
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ประเภทสลากสินค้า กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า พนักงานขายต้องมีการพัฒนา
คุณลักษณะของนักขาย ด้านบุคลิกภาพที่รวดเร็วสาหรับลูกค้า เน้นการพัฒนาคุณสมบัติด้านความรู้
โดยให้ความรู้ในการเปรียบเทียบข้อมูลขององค์กรกับบริษัทคู่แข่ง การพัฒนาทักษะการขายของนัก
ขาย ด้านความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันในเรื่องผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย และด้านค วามรู้
เกี่ยวกับบริษัท โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้าหมาย
6) ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3
เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ท่านมีเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรอย่างเคร่งครัด และท่านไม่นาข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ออกไป
เผยแพร่โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2562) มาตรา 19 ระบุไว้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของหนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบของธนาคารจะ
ไม่มีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไว้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
การป้องกันข้อมูลที่ส าคัญอันเป็นความลับของลูกค้า และมีการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานสากล

ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
1) ด้านวัฒ นธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริห าร พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ควรผลักดันนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อทาให้
การบริการลูกค้ากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2) ด้านการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
BLACKPINK เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนคลับศิลปินวง BLACKPINK
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3) ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3
เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควร
กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม มีความเสมอภาค สอดคล้องกับวิถีการ
ดารงชีพในปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซึ่งจะส่งผลทาให้เกิดการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4) ด้านกระบวนการขาย พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2
ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควรกาหนด
นโยบายที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดแก่พนักงาน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานสามารถนาเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลู กค้า
ทาให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม และคุณภาพดี
5) ด้านการสื่ อสารและการให้ ความรู ้แ ก่ พนั ก งาน พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จ ากั ด
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ควรกาหนดนโยบายการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข อง
ธนาคาร การฝึกอบรมเกี่ยววิธีการนาเสนอขาย โดยควรจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุก ๆ 3 เดือน หรือ
6 เดือน เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ทันตามสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
6) ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3
เขต 2 ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ควร
กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแ ลข้อมูลของลูกค้า โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลข้อมูลของลูกค้าแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และมีความเชื่อถือในการให้บริการของธนาคารเพิ่ม
มากขึ้น
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แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผลในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
สิบเอกศราวุฒิ จันทร์เมือง*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร การวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร และศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จานวน 170 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
แนวทางการยกระดับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล
ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเห็นจาก
ระดับมากที่สุด ไปหาระดับน้อยที่สุด วิเคราะห์ได้ข้อมูล ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านการบริหารและการปฏิบัติด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ตามลาดับ
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 ต่าที่สุด ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการ จัดการศึกษาปฐมวัยจากคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ให้เกิด
ศักยภาพมากขึ้นต่อไป
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บทนา
1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีบทบาทครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากพ่อแม่ซึ่งคอยท า
หน้าที่ในการเลี้ยงดูอุ้มชูเด็กเปลี่ยนบทบาท เป็นผู้ใช้แรงงานในการเพิ่มรายได้ เพื่อการยังชีพและเลี้ยง
ครอบครัวโดยผลักภาระในการดูแลเด็กไปให้องค์กรหรือในสังคมที่มีอยู่ทาหน้าที่ในการเลี้ยง ดูเด็ก
ทดแทนองค์กรเหล่านั้นอาจได้แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เป็นต้น บิดามารดาแต่ละคนมีความคาดหวังเกี่ยวกับองค์กร ที่เลี้ยงดูเด็ดทดแทนแตกต่างกันออกไป
บางคนหวังว่าบุตรธิดาจะได้รับการเลี้ยงดูให้อบอุ่นปลอดภัย และเป็นสุขบางคนหวังว่าลูกจะอ่านออก
เสียงได้ในขณะที่อีกหลายคนไม่เคยมีความหวังอะไรจากองค์กรเหล่านั้นทั้งสิ้นเพียงต้องการให้มีคน
เลี้ยงดูเด็กทดแทนเมื่อตนไปประกอบอาชีพการงานเท่านั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในสถานการณ์เช่นนี้ คือ
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตมนุษย์ที่มีความสาคัญต่ อการวางพื้นฐานการพัฒนาสาหรับทุกคน
เป็นอย่างยิ่งการให้บริการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้จึงควรมีหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน
เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบ
สัมมาชีพ และการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนาไปสู่เสถียรภาพ และความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญ
ด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลัง คนให้มี
สมรรถนะในการท างานที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดงานและการพั ฒ นาประเทศ
กระบวนการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เน้นการให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วม
และการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่
การปฏิบัติประสบความสาเร็จ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
เป็นประธานดาเนินการยกร่างกรอบทิศทางและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2574 โดยนา
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไขต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ แต่งตั้ง
คณะทางานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2574 โดยมีพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานดาเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560–2574 และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายและพัฒนาการศึกษาโดยมี พลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งสานักงานฯ ได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่
ประชุม รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ปรับเป็น “(ร่าง) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579” เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และน าเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560–2579 และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้ดาเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทาให้ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–
2579” ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะน าแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาการศึกษาตามช่วงระยะเวลา ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560)
เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
สังคม การศึกษาเป็น กระบวนการที่ช่ว ยให้คนได้พัฒ นาตนเองและวางรากฐานของชีวิต พัฒ นา
ศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็น
พลัง การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะการศึกษาจะช่วยให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีความสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมิติทางด้านสังคมอย่างเป็นพลวัตรเพื่อ
เคลื่อนเข้าสู่ ยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge–Base Society) ซึ่งมนุษย์ (People) เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งซึ่งถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) แต่กลับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่
สามารถพัฒนาให้เจริญเติบโตได้ ดังนั้นการให้การศึกษาแก่มนุษย์จึงนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพราะมนุษย์จะสร้างคุณค่าต่อสังคม
ในยุ ค โลกาภิ ว ั ต น์ อ ั น เป็ น สั ง คมฐานความรู ้ เ ป็ น ผู ้ ท ี ่จ ะใช้ ค วามรู้ เ พื ่ อ การท างาน ( Knowledge
Workers) และสร้างสรรค์สังคมในพระราชบัญญัติการศึกษา และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่
แถลงต่อรัฐสภาล้วนแล้วแต่มีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
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แห่งความรู้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา และการศึกษาสามารถพัฒนาคนได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่าง สมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม โดยมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น สมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อความรู้และเทคโนโลยี
เกิดขึ้นมากและเป็นไปอย่าง รวดเร็ว มนุษย์ไม่สามารถจดจาทุกอย่างอีกทั้งความรู้ไม่ได้อยู่นิ่งหรือ
เกิดขึ้นอย่างช้าพอที่จะเรียนรู้ผ่านผู้รู้ คนใดคนหนึ่งอีกต่อไป มนุษย์จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ต ลอกชีวิต และต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด โดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดี
ต่อการรับรู้เรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ กลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้และนามาใช้ใน
สถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มนุษย์ยังจาเป็นต้องมีความสามารถในการ
เรียนรู้จากผู้ อื่นและมีลักษณะที่ให้ผู้อื่นยินดีที่จะ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยื่น
โอกาสในการเรียนรู้ให้ คุณสมบัติที่เอื้อต่อการเจริญงอกงามตลอดชีวิตดังกล่าวจาเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่
ปฐมวัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สุริยา คงมั่น, 2559, น. 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลจานวน 5 ศูนย์ โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนจากกลุ่มพัฒนาชุมชนจานวน 1 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสักงามจัดตั้งขึ้นเองจานวน 4 ศูนย์ การดาเนินงานเพื่อการบริหารการศึกษาจึงเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของ องค์ การบริหารส่วนต าบลสักงาม ในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่กาหนดได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพการให้ความสนใจและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 35 ปี ให้มีโอกาสได้รับการพัฒ นา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็ม
ศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและให้เด็กมีความพร้อมสาหรับการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัย อยากยกระดับการมีประสิทธิผลของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไว้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน บารุงรักษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวะของท้องถิ่นในปัจจุบัน เพื่อให้
เกิดผลที่จะนาไปสู่การบรรลุ เป้าหมายตามนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม โดยมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม ได้บรรจุนโยบายด้านการศึกษาไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565)
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2) คาถามการวิจัย
(1) ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผล ของการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม
อาเภอคลองลานจังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในระดับใด
(2) แนวทางการยกระดับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ให้มีประสิทธิผลควรดาเนินงานอย่างไร
3) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความมีประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรของ ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครอง ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(2) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัจจัยส่วนบุคคล (ผู้บริหาร,
บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
4) ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ศูนย์ ดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรนิยม
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขยง
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ
5) ขอบเขตด้านพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
6) ขอบเขตด้านประชากร
คณะผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 170 คน
6) ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม–กันยายน
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8) ขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุ้งเน้นการยกระดับการมีประสิทธิผลของ ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) ดังนี้
(1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ
(2) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) ด้านวิชาการตามหลักสูตร
(4) ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(5) ด้านการบริหารและการปฏิบัติ
9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการการบริหารและดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ-บริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(2) เพื่อทราบข้อมูลความแตกต่าง ของความคิดเห็นของผู้บริหาร, บุคลากรทางการ
ศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองต่อความมีประสิทธิผล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(3) นาผลการการวิจัยไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สั งกัด
องค์การบริหาร-ส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ให้ดียิ่งขึ้น
10) สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความเห็นการดาเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน-ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร แตกต่างกัน
11) คานิยามศัพท์เฉพาะ
(1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ที่ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองดูแลรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแก้ไขปัญหาการต่าง ๆ
(2) นย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2–5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่ างกาย
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
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ้งศึกษาประสิทธิผล การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหาร-ส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยได้ศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
4 ประการ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (Integration) การปรับตัวของ องค์การให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้ สอดคล้องกับสังคม (Social
Relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity)
Georgopoulos and Tanenbaum (1957) ได้ ใ ห้ ท ั ศ นะว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร
(Organizational Effectiveness) หมายถึง ความมากน้อย (Extent) ของการที่องค์การ ในฐานะเป็น
ระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตลุประสงค์ ได้โดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู่ โดยไม่ท าให้
ทรัพยากรและหนทางเสียหายและ โดยไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก ซึ่งมาตรการที่ใช้
ในการวัดประสิทธิผลขององค์การตั้งอยู่บนวิธีการและเป้าหมาย (Means And Ends) โดยเกณฑ์บ่งชี้
ในการวัดประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิตขององค์การ ความยืดหยุ่นขององค์การในรูป ของ
ความสาเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและความสาเร็จในองค์การ
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 การแสวงหาผลกาไรสูงสุด
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ" "ผลผลิตสูง" (High Productivity) และ "ขวัญพนักงาน ดี"
ว่าเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผลที่เพียงพอแล้ว แต่ปรากฎว่าเกณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะ อธิบายความ
เป็น จริงที่พบต่อมาว่ าองค์ การซึ่งชอบด้ว ยเหตุผ ล (Rational) มีพฤติกรรมที่ น าไปสู่ความไม่ มี
ประสิทธิผล ถ้าเกณฑ์เดียวที่องค์การนั้นใช้ คือ การให้บริการที่ดี นอกจากนี้ยังพบว่าองค์การมีหลาย
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หน้ า ที ่ (Multiple Functions) ที ่ จ าเป็ น จะต้ อ งได้ ร ั บ การ ปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ ค รบถ้ ว น ตลอดจนมี ห ลาย
เป้าหมาย (Multiple Goals) ซึ่งบางเป้าหมายอาจขัดแย้ง กับเป้าหมายอื่น เช่น องค์การที่เป็น
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลที่เป็น โรงเรียนแพทย์ห รือ ทัณฑสถาน ล้ว นมีห ลายหน้าที่ห รือหลาย
เป้าหมาย ทุกเป้าหมายเป็นเป้าหมายเบื้องแรก (Primary) มหาวิทยาลัยต้องสอนและในขณะเดียวกัน
ก็ต้องสร้างความรู้ที่เชื่อถือไต้ด้วย การวิจัยโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ก็ต้องดูแลรักษาคนไข้และ
ให้โ อกาสการ เรีย นรู้แก่แพทย์ฝ ึ กงาน ทัณฑสถานก็ ต้ องเก็บ ตัว อาชญากรไว้ เสีย จากสั ง คม ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งให้ โ อกาสฟื ้ น ฟู อ าชี พ ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี ต ่ อ ไปเมื่ อ ส่ ง กลั บ เข้ า สั ง คม ดั ง นั้ น
ประสิทธิผล ขององค์การจะถูกตัดสินด้วยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่หนึ่งหรือทั้งสองหน้าที่ แยกออก
จากกันหรือ จากการผสมผสานกันหลายหน้าที่
ประสิทธิผลขององค์การ ตามแนวความคิดตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นความพยายามที่จะ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความชานาญเฉพาะอย่าง (Segmentation) การปฏิบัติงานของ
องค์การเกือบโดยเด็ดขาด ทาให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจน ไม่อาจริเริ่มสร้างสรรค์และไม่อาจ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได จึงเกิดแนวคิดที่ ตรงกันข้ามกับแนวคิดดั้งเดิม คือ แนวความคิด
แบบผสมผสาน (Integration Approach) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างสิ่งใหม่ ๆ
โดยมองภาพรวมว่ามีสิ่งใด เกี่ยวข้องในขอบเขตที่กว้างขวางและเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าด้วย กัน
ลักษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่หลบเลี่ยงความขัดแย้งแต่จะมองสิ่งขัดแย้ง (Conflicts) เป็นเรื่อง
จาเป็นที่ด้องเผชิญและแก้ไขเพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สีขนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น แนวทางนี้จึง
เป็นพลวัต (Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามทางานให้สาเร็จด้วยดี
ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย ที่ได้
กาหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพอใจในงาน และองค์การโดย
ส่วนรวม สามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อดารงอยู่ต่อไปได้
วีระพันธ์ เขมะนุเชษฐ์ (2559) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่าย ๆ ชัด ๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจาก
การนาผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
อาภรณ์ อ่อนคง (2556, น. 1) ให้ความหมาย ประสิทธิผล เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในกาน
ตัดสิน ใจว่าการบริห ารของหน่ว ยงานหรือ องค์การใดองค์การหนึ่งสามารถด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องเกี่ยวผลที่ได้รับและผลสาเร็จของงาน มี
ความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์การพึงประสงค์
วิทยา ด่านธารงกูล (2546, น. 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์การสามารถ
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สนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่ งที่พยายามจะทามาก
น้อยเพียงใด
Hoy and Hannum (1991, p. 51) กล่ า วว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร หมายถึ ง การที่
ผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้นา เป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษาท าให้ครูและนักเรียนเกิดความพึง
พอใจ เป็นผลทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การที่องค์การได้ดาเนินงานใด ๆ โดย
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผงสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตั้งไว้และสามารถจะสรุป
ความหมายตามทฤษฎีองค์การได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ความหมายที ่ ใ ช้ ใ นแนวทางเป้ า หมาย (Goal–based Approach) เป็ น การ
พิจารณาว่าการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2) ความหมายที ่ ใ ช้ แ นวทางระบบ (System – based Approach) เป็ น การ
พิจารณาว่าองค์การนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
3) ความหมายที ่ ใ ช้ แ นวทางกลุ ่ ม ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง (Multiple –Constituencies
Approach) เป็นการพิจารณาว่าองค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม
พัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัด
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2–5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และ
พัฒนาความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บทบาทหน้ า ที ่ ข องศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก คื อ การให้ บ ริ ก าร การอบรมเลี ้ ย งดู การจั ด
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
ประจาปี 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 ตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
4) กรณีจาเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจาเป็นอื่นที่ไม่อาจ
เปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15
วัน หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ สาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ทาคาสั่งปิดเป็นหนังสือ และต้องกาหนดการเรียนชดเชยให้
ครบตามจานวนวันที่สั่งปิด
5) ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ 1.4.5 ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
หรือพนักงานจ้างอื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการ หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนา
ศูนย์ในด้านต่าง ๆ หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น
2) ภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเน้นที่การเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก การให้ความรักความ
อบอุ่น ส่งเสริมพัฒ นาการส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้เกิดวุฒ ิภ าวะทางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒ นาเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมี
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 รักการออกกาลังกาย
6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
8) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาเหมาะสมกับวัย
11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
3) นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กตาบลสักงาม
ได้วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน บารุงรักษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวะของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลที่จะน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมายตามนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม โดยมีความรู้ คู่
คุณธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม ได้บรรจุ
นโยบายด้านการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งมีแนวทาง ในการพัฒนา ดังนี้
1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2) แนวทางการสืบสานอนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาในทุกเพศทุกวัยซึ่งมุ่งมั่นสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสาหรับประชาชนทุกระดับ ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
เด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยได้จัดการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับอย่างเท่า
เทียมกัน
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4) นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
(1) นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ด้วยเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาอย่างครอบคลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้
(2) นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พื้นฐานความเป็นไทยมุ่งสู่ความเป็นสากล ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม
ได้ให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคาดว่า
มีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินงานได้บรรลุนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น
5) กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาเรื่องแนวทางการ
ยกระดับความมีประสิทธิผล ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้นาปัจจัยส่วนบุคคลมาเป็นตัวแปรอิสระ และได้
กาหนดตัวแปรตามในกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

ระดับความความเห็นปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อการดาเนินงานระดับ
ความเห็นในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมุ่งศึกษาถึงความคาดหวังของ ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการพัฒนา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
1) พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
ศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ ก สังกัดองค์ การบริห ารส่ว นต าบลสัก งาม อ าเภอคลองลาน จังหวั ด
กาแพงเพชร จานวน 5 ศูนย์
2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 170 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5
ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 170 คน เนื่องจากทราบจานวนที่แน่นอน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ได้จัดทาขึ้นโดยศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา
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ส่วนที่ 2 แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ใน 5 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านบุคลากร
2) ด้านตัวผู้เรียน
3) ด้านอาคารสถานที่
4) ด้านวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร
5) ด้านการมีส่วนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน
ซึ่งในส่วนของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด, มาก,
ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด แต่ละเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคาดหวัง
ค่าน้าหนักของตัวเลือกตอบ
มากที่สุด
ได้ 5 คะแนน
มาก
ได้ 4 คะแนน
ปานกลาง
ได้ 3 คะแนน
น้อย
ได้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ได้ 1 คะแนน
สาหรับการแปลความหมายโดยวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยการกาหนดเกณฑ์เป็น
คะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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
ในส่วนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ทาแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากความคาดหวังของ คณะผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
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2) กาหนดเนื้อหาและตัวแปรของคาถามในแบบสอบถาม ที่ได้มาจากการทบทวน
เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมในเรื่องที่ศึกษา
3) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และนามาปรับปรุงแก้ไขให้กระชับชัดเจน
และเข้าใจง่ายสาหรับการตอบ โดยให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก 2 แหล่ง คือ
1) ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ เป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถามของ คณะ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร รวม 170 คน
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการสิ่งพิมพ์ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
5) การวิเคราะห์ข้อมูล
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1) นาแบบสอบไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ในการอธิบายความเปรียบเทียบข้อมูล
3) การวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การคานวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลผลการศึกษา
ผู้วิจัยขอเสนอสรุปการศึกษาข้อมูล จานวน 2 ส่วน ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 170 คน ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 อายุ 51-60 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 ระดับ
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การศึกษาประถมศึกษา จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 อาชีพเกษตรกร จานวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.80 รายได้ (ต่อเดือน) 5,000 - 10,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80
2) ปัจจัยด้านมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรผลการศึกษาข้อมูล
พบว่า ด้านที่ 1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ระดับมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรอยู่ในระดับมาก (=4.01, =0.287)
เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผู้ดูแลเด็กมีความรักเด็ก ขยัน อดทน อยู่ในระดับมาก
(=4.30, =0.574) ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนระดับมาตรฐานการ
ด าเนิ นงานของศู นย์ พ ั ฒนาเด็ กเล็ ก องค์ การบริ หารส่ วนต าบลสั กงาม อ าเภอคลองลาน จั งหวั ด
กาแพงเพชร อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.55, =0.619) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ด้านมีการให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (=4.59, =0.735)
ด้านที่ 3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ระดับมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในระดับมาก (=4.46
=0.491) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการทางสมอง
ตอบสนองความสนใจและส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่ส ุด (=4.53,
=0.588) ด้านที่ 4 ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อ ม และความปลอดภัย ระดับมาตรฐานการ
ด าเนิ นงานของศู นย์ พ ั ฒนาเด็ กเล็ ก องค์ การบริ หารส่ วนต าบลสั กงาม อ าเภอคลองลาน จั งหวั ด
กาแพงเพชร อยู่ในระดับมาก (=4.18, =0.253) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
พื้นที่สาหรับเล่นและพัฒนาการเด็กมีความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (=4.48, =0.715) ด้านที่ 5
ด้านการบริหารและปฏิบัติ ระดับมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร 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 องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร

587

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวทางการยกระดับการด าเนินงานศู นย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร สามารถอธิปรายผล ดังนี้
1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ตามข้อมูล ปัจ จัยส่ว นบุคคลของ (ผู้บริห าร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผ ู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดคือ ด้านผู้ดูแลเด็กมีความรักเด็ก ขยัน อดทน ข้อ
ค้นพบดังกล่าวอาจเป็นว่าครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ครูดูแลเด็กให้มีความพร้ อมกับ
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความ
รักและเมตตา ต่อทุกคนทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศลักษณ์ ริยะวงษ์ (2553, บทคัดย่อ) เรื่อง
ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการภาพรวมของผู้ปกครองนักเรียน มีเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลตลิ่งชันอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกาย
สะอาดสุภาพเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
2) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
ตามข้อมูล ปัจ จัยส่ว นบุคคลของ (ผู้บริห าร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผ ู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุด คือ มีการให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัย ข้อค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีการประสานงาน และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน
และหน่วยงานอื่นๆได้รับทราบ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีคณะครู ผู้ปกครอง
และผู้บริหาร ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศลักษณ์ ริยะวงษ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง เรื่องความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่าด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนโดยรวมผู้ปกครองนักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะนาถามแสดงความคิดเห็นและคาปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กมี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้น าชุมชนผู้แทนประชาคม
ผู้ปกครองและจากคณะครู
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3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ตามข้อมูล ปัจ จัยส่ว นบุคคลของ (ผู้บริห าร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผ ู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่ส ุดคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ข้อค้นพบดังกล่ าวอาจเป็นเพราะว่า
ผู้เรียนมีสุขภาพ ในเรื่องมิติสัมพันธ์สามารถเชื่อมโยงความรู้ และทักษะต่างๆ ผู้เรียนมีความรู้ ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวมีการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Edgar (2002) ศึกษาวิจัยเรื่องโรงเรียนอนุบาล ว่าเป็นสถานที่ที่เด็กจะเริ่ม
สร้างแบบแผนที่ดี ให้เกิดต่อตนเองต่อเพื่อน และคนในสังคม ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กจะได้ฝึก
และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่เกิดความชานาญอย่างแท้จริง เพื่อที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนั้น
ผู้ปกครองจึงมีความสาคัญ ในการเข้ามารับรู้ถึงการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเพื่อจะเลือก โรงเรียนที่
ไว้ใจได้และเป็นสถานที่เหมาะสมกับเด็ก
4) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ตามข้อมูล ปัจ จัยส่ว นบุคคลของ (ผู้บริห าร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผ ู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดคือ พื้นที่สาหรับเล่นและพัฒนาการเด็กมีความ
ปลอดภัย ข้อค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมเล่นต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มีห้องน้าห้อง ห้องส้วม ที่สะอาดถูกคุณลักษณะ และเพียงพอกับ
จ านวนเด็กครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศลักษณ์ ริยะวงษ์ (2553, บทคัดย่อ) เรื่อง ความ
คาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย โดยผู้ปกครองนักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
มีการจัดห้องเรียนมีความเหมาะสมปลอดภัยสาหรับเด็กอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในพื้นที่เหมาะสม และสะดวกในการเดินทางส่วนบริเวณสนาม
เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการมีเพียงพอ และปลอดภัยสาหรับเด็ก
5) ด้านการบริหารและปฏิบัติ
ตามข้อมูล ปัจ จัยส่ว นบุคคลของ (ผู้บริห าร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผ ู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดคือ ด้านศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ความร่วมมือและ
ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ข้อค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า มี
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การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมุ่งพัฒนาเด็กเด็ก ให้มีความรู้พร้อม
ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์จิต ใจ และสติปัญญา อี กทั้งยั ง มี ก ารจัด กิจ กรรมทางภาษาให้
หลากหลายเพื่อให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริฉัตร
ปัญญานะ (2563, น. 68) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส พบว่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความต้องการ
ให้มีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งควรจัดประสบการณ์
ให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา และควรมีการบันทึกการเรียนการสอนของครูแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ ควรมีครูที่มีความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อที่ จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน รวมทั้งห้องเรียน
ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ และห้องเรียนอากาศจะต้องถ่ายเทสะดวก

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริห ารส่ว นต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
(1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า จานวนครูไม่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
ห้อง (2 คน: 1 ห้อง) แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตาบลควรเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับจานวนเด็กเล็กที่มีจานวนมากกว่าจานวนครู เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประสบผลความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
(2) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน ทราบถึงการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก ว่ามี
แผนการดาเนินงาน การจัดอบรม ในวันและเวลาใดบ้าง และแจ้งให้ชุมชนทราบถึงการดาเนินงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อที่ชุมชนจะได้มีส่วนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกันพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดศักยภาพมากขึ้น
(3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลขาดการ
ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ในการ จัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลควรส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ในการจัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก เพื่อ
เป็น แบบอย่างที่ดีให้กับ ผู้เรีย น และสามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามหลักสูตรพร้อม ทั้งให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
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(4) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า จัดห้องเรียนไม่เหมาะสม
มีบางมุมขาดความปลอดภัย กับการเคลื่อนไหวของเด็ก อาจทาให้เด็กเกิ ดอันตรายได้ แสดงให้เห็นว่า
ครูควรมีความรู้ ความสามารถในการจัดมุมประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
ในห้องเรียน จะได้มีความปลอดภัยกับเด็กมากยิ่งขึ้น
(5) ด้านการบริหารและการปฏิบัติ พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลควรให้ความสาคัญ
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น รวมทั้งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี ในหมู่ผู้ร่วมงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีเมตตา
อารีต่อผู้ปกครองและผู้เรียน
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจ ัย ครั้งนี้ผ ู้ว ิจัยได้ท าการศึก ษาวิจัย เรื่องแนวทางการยกระดับความมี
ประสิทธิผล ในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้มีทั้งปัญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ที่หลากหลายจึงขอ
นาเสนอข้อคิดสาหรับผู้วิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
(1) ควรศึกษาความต้องการของ ผู้บริหาร คณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองที่
มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ในการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม อาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(2) ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยจากคณะกรรมการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กใน
การเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
สัณหณัฐ พรสิริชัยมงคล*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร โดยอาศัย แบบจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งผลงานวิจัยนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลสากเหล็กสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพและมาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่ อ ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร ซึ ่ ง จะท าให้ ผ ู ้ ม ารั บ บริ ก ารเกิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละกลั บ มาใช้ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาลสากเหล็กซ้า ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตอาเภอสาก
เหล็กโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วน
จานวน 395 ชุด
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความ
คาดหวังของลูกค้าและปัจจัยด้านคุณค่าของบริการ ซึ่งความคาดหวังของประชาชนในเขตอาเภอสาก
เหล็กที่รู้ค่าการรับรู้ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลสากเหล็กนั้น
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนได้ และคุณค่าของบริการที่รู้ค่า การรับรู้ได้เมื่อ
ประชาชนเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและการบริการที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของประชาชนได้ โรงพยาบาลสากเหล็กจะต้องใส่ใจในเรื่องการรักษามาตรฐานและ
เพิ่มเติมคุณภาพการบริการโดยรวมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆอีกด้วย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็ก

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
ในปัจจุบันโรงพยาบาลกลายเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง ในแต่ละจังหวัดมีการ
เกิดขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนมากมายหรือโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งทาให้ยอด
การมารับบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐบาลมียอดของผู้มารับบริการน้อยลง ในปัจจุบันจังหวัด
พิจิตรเขตอาเภอเมืองมีโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจาจังหวัดคือโรงพยาบาล
พิจิตร และมีโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร โรงพยาบาลชัยอรุณ
โรงพยาบาลศรีสุโข และโรงพยาบาลทัศนเวช ซึ่งโรงพยาบาลสากเหล็กอยู่ห่างจากเขตอาเภอเมือง
พิจิตรเพียง 18 กิโลเมตรทาให้ประชนชนในพื้นที่อาเภอสากเหล็กมีทางเลือกในการเข้ารับบริการ
สุขภาพจากโรงพยาบาลในตัวจังหวัดมากกว่ามารับบริการจากทางโรงพยาบาลสากเหล็ก อีกทั้ง
ประเด็นปัจจัยอีกประการคือโรงพยาบาลสากเหล็กตั้งอยู่ในอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็น
โรงพยาบาลขนาดเล็กและก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556 ทาให้โรงพยาบาลสากเหล็กนั้นยัง
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านเช่น แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสี นักกายภาพ เภสัชกร ทันตแพทย์ และยังขาดแคลนเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ช่วยเหลือผู้
มารับบริการอีกด้วย
ด้วยสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีจานวนมาก ประกอบกับภารกิจและ
ข้อจากัดของโรงพยาบาลสากเหล็กที่ต้องปฏิบัติมีจานวนมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามลักษณะงานต่าง ๆ ภายในองค์กร มีความแตกต่างกันในแต่ละจุดบริการในด้านปริมาณ
คนไข้ เวลาต่อคนไข้ บุคลากรต่อคนไข้ เช่นจุดบริการผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยไม่รีบตามการรักษาแต่มี
จานวนมาก จุดบริการผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่มีคนไข้น้อยแต่ต้องทาการรักษาในเวลาที่เร่งด่วน งานด้าน
ห้องปฏิบัติการที่มีจานวนผู้มารับบริการต่ อเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วน เป็นต้น ส่วนสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ อีกด้านหนึ่งของแต่ละจุดบริการคือ การติดต่อประสานงานกับผู้มารับบริการและการติดต่อ
ประสานงานภายในระหว่างองค์กรกับองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อผู้มารับบริการ ดังนั้น
การปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลสากเหล็กนั้นมีข้อจากัดในทางลักษณะงาน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สุขภาพของ ผู้รับบริการในโรงพยาบาลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาถึงทัศนคติ
ด้านต่างๆทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรและพนักงาน
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และลั ก ษณะภาพลั ก ษณ์ ข องโรงพยาบาล การบริ ก ารสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลที่ผู้มารับบริการสุขภาพพึงพอใจซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือก
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มาใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสากเหล็ก ได้แก่จานวนครั้งที่ใช้บริการ การเข้ารับ
บริการซ้า และ การแนะนาผู้อื่นมาใช้บริการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในเขต
อาเภอสากเหล็ก จังหวัด จานวน 395 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อ
นามาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน โดยสันนิษฐานว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมด้านการมา
รับบริการ ด้านเพศ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการมาใช้บริการ อาจจะทาให้พฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กับการแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการ ในด้านภาพลักษณ์ ข อง
โรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งของผู้มารับบริการในการเข้ารับบริการ จากข้อคิดเห็น
ดังกล่าวการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึง
พอใจสูงสุดต่อผู้มารับบริการและจะผลักดันการพัฒนาในด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงในส่วนของภาพลักษณ์ใน การให้การบริการที่ดี
ประเด็นปัญหาที่จะท าวิจั ย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขต
อาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจหลังใช้บริการของโรงพยาบาลสาก
เหล็กของประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอสากเหล็ก
2) เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความพึ ง พอใจในการกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลสากเหล็กของประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอสากเหล็ก
3) เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กมาใช้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลสากเหล็กของประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอสากเหล็ก

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กใน
การเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาระดับความต้องการและความพึงพอใจในการเลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็ก
ของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็ก
ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาวิจัยในขอบเขตพื้นที่อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กและ
การคานวณกลุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สูตรกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5% โดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Yamane
(1973) ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ก ลุ ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 400ตั ว อย่ า ง หลั ง จากได้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ เป็น
ผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยห้องฉุกเฉินแล้ว ใช้วิธีสุ่มแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) หรือการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับ
ผู้รับบริการสุขภาพในโรงพยาบาลสากเหล็ก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลสากเหล็กสามารถทราบถึงเหตุผลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บ ริการในการตัดสิน ใจมาใช้บริการของโรงพยาบาลสากเหล็กและกลับมาใช้บริ ก าร
โรงพยาบาลสากเหล็กอีกครั้งและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กตาม
ความต้องการ สามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสากเหล็กที่ดีขึ้น
ต่อไปในอนาคต

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เรก ฤกษ์หร่าย (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี
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ความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและมีกาลั งใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของงานที่ทา และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จขององค์การอีกด้วย
2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
มาสโลว์ ไ ด้ ต ั ้ ง ทฤษฎี เ กี ่ ย วกั บ แรงจู ง ใจ (Maslow’s General Theory of Human &
Motivation) โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลาดับขั้นจากต่าไป
หาสูง (Hierarchy & Needs) และเป็นทฤษฎีท ี่ย อมรับ กัน แพร่ ห ลายสมมติ ฐ านดั ง กล่ าวมี ค วาม
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้ (Maslow, 1954, pp. 80-106)
3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
หน่ว ยงานหรือองค์การสถาบันต่าง ๆ จึงพยายามแข่งขันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
หน่วยงานของตน Berneys (1961, p. 128) กล่าวว่าหน่วยงานหรือองค์การใดก็ตามหากมีภาพลักษณ์
ที่เป็นไปในทางเสื่อมเสียแล้ว หน่วยงาน องค์การนั้น ย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน
ประชาชนอาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง รวมทั้ง ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ในทางตรงกัน
ข้ามหากหน่วยงานหรือองค์การใดมีภ าพลักษณ์ที่ดีภาพที่เกิดขึ้น ในจิตใจของ ประชาชนที่มีต่อ
หน่วยงานองค์การย่อมสวยสดงดงาม เกิดความเชื่อถือศรัทธา เป็นที่ไว้วางใจ
4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพจากทฤษฎีพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ Andersen
(Andersen's Behavior Model) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ
อย่างแพร่หลาย (Andersen & Aday, 1967) สาระสาคัญของแนวคิดนี้กล่าวไว้ว่า บุคคลจะตัดสินใจ
ไปใช้บริการสุขภาพหรือไม่นั้นขึ้นกับปัจจัยที่สาคัญ 3 ส่วน คือ ปัจจัยประชาชน ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ (Andersen & Aday,
1967) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการ เลือกใช้บริการทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 3
ประการคือ ลักษณะทางประชากรและสังคม ความพึงพอใจต่อบริการ และคุณลักษณะของแหล่ง
บริการ
5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน วชิรวัชร งามละม่อม
(2558) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ใน
หน่วยงานหรือในองค์ กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิ
หลังของบุคคลนั่นเอง
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6) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
The American Customer Satisfaction Index (ACSI) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดความพึง
พอใจของลู ก ค้ า ในระดั บ มหภาค ได้ ร ั บ การพั ฒ นาโดย Professor Claes Fomell ผู ้ อ านวยการ
National Quality Research Center มหาวิ ท ยาลั ย มิ ช ิ แ กน ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ACSI ถู ก
พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1994 เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดในระดับมหภาคที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า
และบริการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศรวมสินค้า
และบริการจากต่างประเทศที่จ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่ท าให้ ACSI มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจสหรัฐ เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้ามักส่งผลถึ งแนวโน้มในอนาคต อันน าไปสู ่ผ ล
ประกอบการและผลกาไร นอกจากนี้ ASCI ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดความซื่อสัตย์ของผู้บริโภคที่มี
ต่อสินค้าและบริการ (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์, 2549)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็ก
โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) ความ
พึ ง พอใจของลู ก ค้ า (Customer Satisfaction) คุ ณ ภาพของบริ ก ารที ่ ล ู ก ค้ า ได้ ร ั บ (Perceived
Quality) คุณค่าของบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Value) ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer
Complaint) ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ และความคาดหวังต่าง ๆ ของผู้มาใช้บริการจะส่งผลต่อ
ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้รับบริการที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้นาแนวความคิดนี้มาใช้ประกอบเพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปัจจัยแต่ละปั จจัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตามลักษณะ ถือ
เป็นพื้นฐานในการกาหนดพฤติกรรมการเลือกสินค้าและบริการที่แตกต่างกันได้ และเพื่อใช้ในการ
วางแผนก าหนดกลยุทธ์ให้กับผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เข้าถึง และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุดโดยใช้แบบจาลอง Thailand Customer Satisfaction Index (TCSI)
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก กาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางตัวอย่าง Yamane (1973) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้มาใช้บริการทั้งหมดของโรงพยาบาลสากเหล็ก 400 ตัวอย่าง เมื่อนามาคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) ซึ่งกาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95 % และความคลาดเคลื่อนไว้ที่
0.05
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คือ จานวนกลุ่มประชากร
คือ จานวนของประชากรในเขตอาเภอสากเหล็ก
คือ ความคลาดเคลื่อนระระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ย
ประชากรที่ยอมรับได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.05

แทนค่า
395 =

24376
1+(24376)0.052

ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กใน
การเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร” ตลอดจนหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของภาพรวมการให้บริการด้านต่างๆของโรงพยาบาลสากเหล็กโดยประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปในเขตอาเภอสากเหล็ก จานวน 24,376 คน และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 395 คน และใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) ในการประมวลผล ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.70 เมื่อจาแนก
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 รองลงมาเป็นต่ากว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 25.6 และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นสั ดส่วน
ร้อยละ 1.3 เมื่อพิจารณาถึงรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 67.8 รองลงมาอยู่ในช่วง 15,000-20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2
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รองลงมาอยู่ในช่วง 20,001-25,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.9 และรายได้มากกว่า
25,001 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 2
2) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการ สุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 1 ด้านความคาดหวังของลูกค้า
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมา
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) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพของบริการที่
ลูกค้าได้รับ
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในปัจจัยด้านคุณภาพของบริการที่ลูกค้า
ได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.621) เมื่อ
พิจ ารณาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่ส ุด ได้แก่ การบริการของโรงพยาบาลสากเหล็ กสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 2.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.697) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาคือ คุณภาพโดยรวมด้านการบริการโรงพยาบาลสากเหล็กที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย
2.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.695)
4) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านคุณค่าของบริการ
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมา
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) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้า
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.505) เมื่อพิจารณา
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ได้แก่ ระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการใช้บริ ก าร
โรงพยาบาลสากเหล็ก (ค่าเฉลี่ย 3.04 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ
การบริการโดยรวมที่ได้รับจากการใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็กดีกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องการจาก
การได้รับบริการที่ลูกค้าจินตนาการ (ค่าเฉลี่ย 2.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.725)
7) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านการร้องเรียนของ
ลูกค้า
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมา
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) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อ
การบริการ
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อการบริการ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.597) เมื่อพิจารณา
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แ ก่ ลูกค้าจะแนะนาให้เพื่อนหรือคนรู้จักใช้บริการโรงพยาบาลสาก
เหล็ก (ค่าเฉลี่ย 2.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.733) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ลูกค้ามีอานาจ
ตัดสินใจว่าในคราวต่อไปคุณก็ยังคงเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็ก (ค่าเฉลี่ย 2.47 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.755)
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9) การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งเพศที ่ แ ตกต่ า งกั น ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การทดสอบสมมติ ฐ านด้ า นเพศด้ ว ยค่ า Independent Samples
t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.005 จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่าระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.763 ซึ้ง
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 สรุปว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล
สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน หมายความว่าประชาชนทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขต
อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
10) การทดสอบความแตกต่างระหว่า งความถี่ของการมาใช้บริการมีผลต่อ ความพึง
พอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบสมมติฐานด้านความถี่ของการมาใช้บริการด้วยค่า One-way
ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่าระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.112 ซึ่งมากกว่า 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 จึงสรุปได้ว่า ความถี่ของการมาใช้บริการที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ความถี่ของการมาใช้บริ การ
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
11) การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งระดั บ การศึ ก ษาที ่ แ ตกต่ า งกั น ผลต่ อ ระดั บ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อระดับ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการ
เลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบสมมติฐานด้านระดับการศึกษาด้วยค่า One-way ANOVA ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่าระดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.369 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตอาเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตรทุกระดับการศึกษา มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
12) การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้ที่แตกต่างกันผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านรายได้ด้วยค่า 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 ล็ ก
จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน หมายความว่า รายได้ของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มี
ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็ก ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กโดยใช้แบบจาลอง ACSI พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความคาดหวังของลูกค้าและปัจจัย
ด้านคุณค่าของการบริการ ซึ่งความคาดหวังของประชาชนในเขตอาเภอสากเหล็กที่รู้ค่าการรับรู้ได้นั้น
ขึ้นอยู่กับว่าความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลสากเหล็กนั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของประชาชนได้ และคุณค่ า ของบริ ก ารที ่ร ู้ ค ่า การรั บรู้ ไ ด้ เมื่ อ ประชาชนเปรีย บเที ย บค่ า
รักษาพยาบาลและการบริการที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ประชาชนได้
โรงพยาบาลสากเหล็กจะต้องใส่ใจในเรื่องการรักษามาตรฐานและเพิ่มเติมคุณภาพการบริการ
โดยรวมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆอีกด้วย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็กเป็นส าคัญ ซึ่งนอกเหนือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่
ต้องการรักษามาตรฐานด้านการรักษาและจรรยาบรรณแล้ว บุคลากรด้านอื่นๆ ในโรงพยาบาลก็มีผล
ต่อคุณภาพของการบริการอีกด้วย ดังนั้นโรงพยาบาลสากเหล็กควรมีการฝึกอบรมให้บุคคลากรทุก
ส่วนตระหนักถึงคุณภาพการบริการที่ดี เพื่ อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดี
และกลับมาใช้บริการซ้าอีกส่งผลให้เกิดการแนะนาให้บุคคลอื่นๆต่อไป

ข้อเสนอแนะ
โรงพยาบาลสากเหล็กสามารถนาผลงานวิจัยไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพ
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ และเกิดความจงรักภักดี
กลับมาใช้บริการซ้าและบอกต่อคุณภาพและการบริการให้แก่ผู้อื่น ประเด็นที่ผู้วิจัยพบว่าน่าสนใจ คือ
โรงพยาบาลอาจจะมีกลยุทธ์ที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาใช้บริการ
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ไม่ใช่แค่เมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น เช่น การมาตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ มาใช้บริการนวดแผนไทย หรือการ
มาตรวจสุขภาพฟันซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลสากเหล็กมากขึ้น รวมทั้งจากผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเมื่อผู้
มาใช้บริการได้รับการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลสากเหล็ก ก็จะแนะนาหรือให้คนอื่นมาใช้บริการ
โรงพยาบาลเช่ น เดี ย วกั น และลดช่ อ งว่ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งโรงพยาบาล และชุ ม ชนได้ ซึ่ ง
โรงพยาบาลควรจะรักษาข้อดีต่าง ๆ ได้นี้ไว้
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การศึกษาสาเหตุทสี่ ่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผูบ้ ริจาค
โลหิตกรณีศึกษา สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ณัฐวัตร ศรีสุโข*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต
กรณีศึกษา สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาค
โลหิตของผู้บ ริจ าคโลหิต ของส านักงานเหล่า กาชาดจัง หวัด พิ ษณุโ ลก และต้องการที ่จ ะศึ ก ษา
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับ ปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก โดยที่มีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้มาบริจาคโลหิต จ านวน 10 ราย และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 5 ราย โดยมีการสัมภาษณ์จากการตั้งคาถามในเรื่องของเหตุผลในการ
บริจาคโลหิต ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการในการรับบริจาค
โลหิต
ผลการศึกษาที่ได้พบว่า เหตุผลของผู้บริจาคโลหิตที่มาบริจาคโลหิตนั้น มีเหตุผลแตกต่างกัน
ไป ทั้งที่ มีเหตุผลของการบริจาคโลหิต ต้องการทาบุญเพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อลมหายใจให้กับเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน และบริจาคโลหิตเพื่อที่จะต้องการเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตครบตามจานวน
ครั้ง หรือต้องการที่จะได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการบริจาคโลหิต รวมไปจนถึงบริจาคโลหิต
เพื่อที่ต้องการของที่แจก และอีกเหตุผลของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตบางส่วนที่มีการสัมภาษณ์นั้น มา
บริจาคโลหิตเพราะมีการถูกบังคับให้มาบริจาค อาจจะเป็นเพราะหัวหน้างานหรือหน่วยงานมีการ
บังคับให้บริจาค เพื่อต้องการให้ได้จานวนยอดผู้บริจาคโลหิตเป็นจานวนมาก ๆ และมีข้อเสนอแนะที่
หลากหลายกันออกไปจากปัญหาที่สิ่งที่ผู้บริจาคโลหิตรู้สึก โดยได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีความต้องการ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการการออกรับบริจาคโลหิต ในเรื่องของขั้นตอนการบริจาค โลหิตให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ต้องการสถานที่ในการรับบริจาคโลหิต อยากให้มีการเลือกใช้สถานที่ในการ
รับบริจาคโลหิตที่สะดวก การแจ้งข้อมูลคุณสมบัติการบริจาคโลหิตที่มีความชัดเจนให้กับผู้บริจาค
โลหิตทราบโดยทั่วถึง ข้อมูลของผู้บริจาคโลหิตควรที่จะมีการเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ และบุคลากรที่
*
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607
ให้การบริการควรที่จะมีอายุที่เหมาะสม มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทาได้ให้ทราบถึง
เหตุผลของการบริจาคโลหิตและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และความต้องการของผู้
บริจาคโลหิตที่จะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการรับบริจาคโลหิตให้มีประสิท ธิภาพมาก
ขึ้น พร้อมทั้งนาไปสู่การกาหนดนโยบายหรือแนวทางการทางานที่เป็นระบบ และได้ทราบแนวทางใน
การเพิ่มจานวนยอดผู้บริจาคโลหิตให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
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บทนา
โลหิต ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนส าคัญต่อร่างกายของมนุษย์เรา โดยโลหิตเป็นของเหลวที่
ไหลเวียน อยู่ภายในร่างกายของเรา โดยมีส่วนในการสูบฉีดเลือดเข้าไปในหัวใจ และอวัยวะสาคัญ
ต่าง ๆ โดยมีอวัยวะนั้น ๆ ช่วยทาหน้าที่สร้างเม็ดเลือดและได้มีการแบ่งออกเป็นใน 3 ส่วนคือ เม็ด
เลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด โดยในส่วนของเกล็ดเลือดนั้น และในส่วนที่เป็นพลาสมา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของเหลวของโลหิต มีลักษณะที่เป็นน้าสีเหลือง ที่สามารถน้ามาใช้ทดแทนโลหิต
ได้อย่างดี
โดยในการบริจาคโลหิตหรือการให้เลือด ถือเป็นการทาบุญ อีกอย่างหนึ่งด้วย โดยการบริจาค
โลหิตที่เป็นส่วนเกินของร่างกายที่ยังไม่จาเป็นต้องใช้ออกไป เพื่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ซึ่งการ
บริจาคโลหิตนั้น ผู้บริจาคโลหิตจาเป็นจะต้องทราบคุณสมบัติที่ผู้บริจาคโลหิตนั้นต้องมีการเตรียม
ความพร้อม ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของอายุที่ต้องมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปหรือถ้าต่ากว่าจาเป็นที่
จะต้องมีการเซ็นหนังสือรับรอง และยินยอมจากผู้ปกครองของผู้บริจาคโลหิตนั้น ๆ และถ้ามีอายุ
มากกว่า 55 ปี ไปจนถึง 60 ปี ให้ถืออยู่ที่ดุลพินิจขของแพทย์ที่หน่วยหรือจุดรับบริจาคโลหิตนั้น ๆ ซึ่ง
อาจจะต้องมองไปถึงสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตคนนั้นด้วยว่าถ้ามีการบริจาคโลหิตไปแล้ว อาจจะส่งผล
ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้บริจาคโลหิตขึ้นได้ และ อีก 1 สิ่งที่สาคัญต่อการบริจาคโลหิตก็คือ
น้าหนักตัวของผู้บริจาคโลหิตจาเป็นจาต้องมีน้าหนักที่ มากกว่า 45 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้ที่มีน้าหนัก 45
พอดีหรือต่ากว่าไม่ควรที่จะทาการบริจาคโลหิต รวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอในวัน
ก่อนที่จะทาการบริจาคโลหิต เช็คสุขภาพของผู้ที่จะบริจาคโลหิตจะต้องมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ไม่มีภาวะของโรคแทรกซ้อนที่จะส่งผลเสียไปสู่ผู้ที่จะรับโลหิตของเราไป และสิ่งที่ไม่ควรทา
หรือห้ามทาก่อนที่จะบริจาคโลหิตก็คือ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ ภายในระยะเวลา 24
ชั่วโมง หรืออย่างมากก็คือ 48 ชั่วโมง และไม่ควรสูบบุหรี่ก่อนการบริจาคโลหิต 1 ถึง 2 ชั่วโมงก่อน
การบริจาคโลหิต สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญในการบริจาคโลหิตที่ผู้ที่จะ
บริจาคโลหิตนั้นจาเป็นที่จะต้องทราบและปฏิบัติตาม เพื่อที่การบริจาคโลหิตนั้นได้โลหิตที่มีคุณภาพไม่
เป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อผู้ที่รับโลหิตไป
ปัจจุบันนั้น สภากาชาดไทย โดยการดาเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย เป็นองค์กรในส่วนกลางที่มีกระจายโครงสร้างขององค์กรออกไปในส่วนของภูมิภาคโดยการจัดตั้ง
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการรับบริจาคโลหิต มีการ
วางแผนโครงการในการช่ว ยเหลือและผลักดันให้การบริจาคโลหิตในส่ว นของภูมิภ าคนั้นมีก าร
ดาเนินการโครงการด้านการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดทุก ๆ จังหวัดโดยอาจจะร่ว มกับ

609
โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของ แต่ละจังหวัด ด้วยการร่วมมือกันออกจัดตั้งหน่วยรับบริจาค
โลหิตมีการให้ความรู้ในเรื่องของการบริจาคโลหิต ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคโลหิต ไม่ ว่าจะ
เป็นได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้สิทธิ์การช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อบริจาคโลหิตครบ
จานวนครั้งตามเงื่อนไข และให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริจาคโลหิต โดยปัจจัยที่ทาให้เกิดการบริจาคโลหิตนั้น ผู้บริจาคโลหิตส่วนใหญ่จะมีการ
บริจาคโลหิตเพื่อที่จะได้สิ่งตอบแทนจากการบริจาคโลหิต เช่นการได้เข็มที่ระลึกจากการบริจาคโลหิต
พร้อมกับใบประกาศ และเมื่อบริจาคครบจานวนครั้งตามเงื่อนไขของการบริจาคโลหิตยังสามารถได้
เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก อีกส่วนคือต้องการที่จะทาบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต
ทดแทนให้กับญาติพี่น้องที่ต้องการใช้โลหิต กลุ่มวัยที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุดอยู่ในช่วงของวัยรุ่น
มัธยมปลายไปจนถึงเด็กมหาวิทยาลัยที่มีการให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ซึ่งเกิดจากการ
กระตุ้นจากครู อาจารย์ หรือกลุ่มเพื่อนที่เคยบริจาคโลหิต ทาให้เมื่อเกิดการบริจาคโลหิตครั้งแรกนั้น
จะมีความรู้สึกว่าเป็นผู้เสียสละ มีความกล้าที่จะบริจาคโลหิต ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเมื่อเริ่มบริจาคแล้ว
ก็จะเกิดความอยากบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก
2) ศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก

คาถามสาหรับการศึกษา
1) เหตุผ ลในการบริจ าคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต ให้กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลกเป็นเช่นไรบ้าง
2) ผู้บริจาคโลหิตมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิตอย่างไร

ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาจากผู้บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยร่วมกับสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
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2) ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต จานวน 15 คน ที่มาบริจาคโลหิต โดยแบ่งเป็น
การสัมภาษณ์ ผู้ที่มาบริจาคโลหิต จานวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จานวน 5 คน
3) ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) ได้ทราบสาเหตุและเข้าใจเหตุผลของผู้บริจาคโลหิต เพื่อที่จะได้นาผลจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้นามาปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น
2) ได้ทราบข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้บริจาคโลหิต เพื่อที่จะนามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการการบริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
2) แนวคิดการมีส่วนร่วม
3) แนวคิดเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินตามการศึกษาวิจัยในเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็น
ของ ผู้บริจาคโลหิต กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนั้น โดยภายรวมของการ
กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัยนั้น ที่นามาใช้นการวิจัยในครั้งนี้ ทางผู้วิจั ยได้
กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือการบวนวิธีการวิจัย โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปด้วย
1) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview)
2) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะเนื้อหา
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ผลการศึกษา
การวิจัย “สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต กรณีศึกษา
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มีจานวนผู้บริจาคโลหิตมีการให้ความร่วมมือ
ในการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับทางสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นจานวนมาก โดยมี
ทั้งผู้บริจาคโลหิตที่มีความตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิตจริง ๆ โดยอาจจะมีเหตุผลหลาย ๆ ประการอยู่
ข้างใน อีกทั้งยังมีในส่วนของผู้บริจาคโลหิ ตที่ไม่มีความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะบริจาคโลหิต อาทิ เช่น
การถูกบังคับให้มาบริจาคโลหิต โดยมีการแบ่งการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต จานวน 15 ราย โดยมีการ
ตั้งคาถามในการสัมภาษณ์กับผู้บริจาคโลหิตที่มาร่วมบริจาคโลหิตทั้งในส่วนของบุคคลที่มีความตั้งใจที่
จะมาร่วมบริจาคโลหิตและในส่วนของผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ได้มีความสมัครใจที่จะมาบริจาคโลหิตให้กับ
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ผลสัมภาษณ์ประชาชน
1) ผู้บริจาคโลหิตที่มีความตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิตจริง ๆ โดยมีสาเหตุและปัจจัยที่
ส่งผลให้มีการบริจาคโลหิต โดยมีความต้องการบริจาคโลหิตเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตของเพื่อน
มนุษย์และเป็นการทาบุญไปในตัวอีกทั้ง ยังมีส่วนทาให้ร่างกายได้มีการถ่ายเทเลือดอีกด้วยอีกทั้งส่วน
ใหญ่ของจานวนผู้บริจาคโลหิตที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับทางเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
นั้น มีความตั้งใจจริงที่จะมาบริ จาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยในปัจจุบันนั้นจากสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีการให้ความส าคัญต่อการบริจาคโลหิตมากขึ้น มีการช่วยในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการบริจาคโลหิต มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตว่ามีส่วน
สาคัญอย่างไรในปัจ จุบัน และเมื่อเกิดเหตุการณ์มีผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือมีความต้องการโลหิตเพื่อ
นามาใช้ในการผ่าตัดต่าง ๆ ผู้คนส่วนใหญ่ก็มีการพร้อมใจกันที่จะบริจาคโลหิตให้กับบุคคลเหล่านั้น
โดยที่ไม่มีการหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ถือว่าเป็นการให้ความสาคัญด้านการบริจาคโลหิตของคนทั่วไปที่มี
จิตใจที่จะช่วยเหลือและต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ การบริจาคโลหิตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้
บริจาคโลหิตที่เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนั้น ล้วน
แล้วแต่มีความตั้งใจที่จะบริจาคโลหิตเพียงแค่ได้ร่วมทาบุญและได้ช่วยเหลือเพื่อ นมนุษย์ด้วยกันเอง
โดยจากการสัมภาษณ์จากตัวผู้บริจาคโลหิตด้วยการตั้งคาถามถามแบบเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการ
ทราบนั้น ผู้บริจาคโลหิตมีความพร้อมใจที่จะมาบริจาคโลหิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุ สาหรับบาง
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คนมีอายุที่มากแล้วแต่ก็ยังมีจิตใจที่ต้องการจะบริจาคโลหิตอยู่ โดยส่วนใหญ่เมื่อมีการทราบข่าวการ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่นี้ ก็จะรู้ตัวเองทันทีว่าครบกาหนดที่สามารถมาร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิตได้แล้ว หรือถ้าทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มีการเว้นระยะการออกรับ
บริจาคโลหิตขาดช่วงไปเพียง 1-2 เดือนแล้วนั้น ผู้บริจาค
โลหิตส่วนใหญ่ที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตนั้น จะมีการสอบถามที่
หน่วยงานนั้น ๆ ที่เคยไปจัดเป็นสถานที่ในการรับบริจาคโลหิตหรือมีการโทรศัพท์มาติดต่อสอบถาม
ด้วยตนเองยังสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริจาค
โลหิตในแต่ละสถานที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยการออกรับบริจาคโลหิตของสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก มีการออกรับบริจาคโลหิต ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เป็นภาครัฐ หรือว่า
ภาคเอกชนเองก็ดี ร่วมไปถึงสถานศึกษา ที่มีการให้การตอบรับร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเป็น
อย่างดี ท าให้เหตุผลของการบริจาคโลหิตนั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยในส่วนของภาครัฐผู้
บริจาคโลหิตที่มาร่วมบริจาคโลหิตนั้น จะมีความตระหนักถึงความสาคัญของการรับบริจาคโลหิตว่าใน
ปัจจุบันนั้น โลหิตมีความจาเป็นทางด้านการแพทย์ที่มีความต้องการในการใช้ในทุก ๆ วัน โดยใน
ปัจจุบันนั้น โลหิต ณ โรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัด หรือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัด
พิษณุโลก เองนั้นยังมีการขาดแคลนโลหิต ที่มีการได้รับโลหิตในแต่ละวันน้อยกว่าปริมาณโลหิตที่ใช้
ทาให้ผู้คนส่วนใหญ่มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิ ต ตามสถานที่
ต่าง ๆ
2) ผู้บริจาคโลหิตที่ให้เหตุผลที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพราะมีความต้องการที่จะได้รับ
เหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิต และมีความต้องการสิทธิต่าง ๆ จากการบริจาคโลหิต โดยการ
บริจาคโลหิตเพียงแค่บริจาคโลหิตในครั้งแรกนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มาร่วมการบริจาคโลหิตอาจจะยังไม่
ทราบว่าเมื่อมีการบริจาคโลหิตในครั้งแรกแล้วนั้นจะมีเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตที่มาบริจาค
โลหิตเป็นครั้งแรก นี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มบริจาคโลหิตในครั้งต่อ ๆ ไปเพราะเมื่อมีการ
บริจาคโลหิตในครั้งแรกแล้วมีการได้รับเข็มที่ระลึกครั้ง แรกนั้นหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ เข็มผู้กล้า ก็จะมี
การสอบถามว่าการได้รับเหรียญที่ระลึกในครั้งต่อไปต้องมีการบริจาคโลหิตกี่ครั้งบ้างจึงจะได้รับ
เหรี ย ญที ่ ร ะลึ ก และมี ค รั ้ ง ใดบ้ า งที ่ เ มื ่ อ บริ จ าคครบตามจ านวนครั ้ ง นั ้ น แล้ ว จะมี ก ารได้ เ ข้ า รับ
พระราชทานเหรียญที่ระลึก โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูลให้ทราบในส่วนของการได้รับ
เหรียญที่ระลึกนั้นว่าต้องมีการบริจาคโลหิต จานวน 7, 16, 24, 36, 48, 50, 64, 72, 84, 96, 100
ครั้งแล้วนั้น ผู้บริจาคโลหิตก็จะเกิดแรงกระตุ้นในการบริจาคโลหิต มีแรงจูงใจในการมาร่วมบริจาค
โลหิตอย่างสม่าเสมอโดยที่ผู้บริจาคโลหิตที่มีความต้องการที่ได้เพิ่มยอดการบริจาคโลหิตเพื่อที่จะได้รับ
เหรียญที่ระลึกนั้นจะมีการรู้และทราบในส่วนของตนเองว่าจะต้องบริจาคเมื่อใด โดยที่ไม่ต้องมีการ
บังคับหรือเชิญชวนให้มาบริจาค โดยผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จะไปบริจาคทันทีเมื่อครบกาหนดรอบที่
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จะสามารถบริจาคโลหิตได้ หรือไม่ก็จะไปบริจาคโลหิตก่อนครบกาหนดวันที่สามารถบริจาคโลหิตได้
ก่อนล่วงหน้า 7 วัน และจะมีการท้วงถามทันทีเมื่อมีการบริจาคโลหิตครบตามจานวนครั้งที่สามารถมี
สิทธิรับเหรียญที่ระลึกได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิตที่ให้เหตุผลว่ามาบริจาคโลหิ ตเพียงเพราะ
ต้องการที่จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิต ให้เหตุผลและแสดงความรู้สึกว่ามีภูมิใจที่ตน
นั้นสามารถบริจาคโลหิตได้เป็นจานวนครั้งมาก ๆ และได้รับเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตและ
ยังสามารถนาไปเป็นสิ่งที่สามารถชักชวนเพื่อน ๆ หรือคนรู้จักให้เกิดความอยากที่จะบริจาคโลหิตให้ได้
จานวนครั้งมาก ๆ และได้รับเหรียญที่ระลึกแบบเดียวกันบ้าง
ในส่วนของผู้บริจาคโลหิตที่ให้เหตุผลการบริจาคโลหิตที่มีความต้องการสิทธิที่ได้จาก
การบริจาคโลหิตนั้นผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้ที่มีการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีการศึกษา
และได้ทราบข่าวสารจากการบริจาคโลหิตว่าจะมีสิทธิอะไรอย่างไรบ้างจากการบริจาคโลหิตครบตาม
จานวนครั้งเท่านี้ โดยสิทธิที่จะได้รับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับผู้
บริจาคโลหิตว่าจะได้รับสิทธิในการแบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของค่าห้องพิเศษ และค่าอาหาร
พิเศษ โดยในส่วนนี้จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
โรงพยาบาลในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข อาศั ย อ านาจจากระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2558 ผู้มีสิทธิตามประเภท ค.
เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ผู้บริจาคโลหิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ ซึ่ง มีหนังสือรับรองจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2) ผู้บริจาคโลหิตในต่างจังหวัด ซึ่งมีหนังสือรับรองจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
(3) หนังสือรับรองนาไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้ง ๆ ไป
จากหลักเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับจากการบริจาคโลหิตในข้างต้นนั้น ผู้บริจาคโลหิตจะมี
ความเข้าใจในสิทธิที่จะได้รับอยู่พอสมควรจากการที่อาจจะเคยมีการบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ส่วนกลางแล้วมีการได้รับความรู้หรือคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติง านใน
ตอนนั้น จึงทาให้มีการเริ่มบริจาคโลหิตด้วยเหตุผลที่มีความต้องการที่จะได้รับในสิทธิตรงนี้ แม้ว่าสิทธิ
ในส่วนนี้จะไม่ได้อะไรมากแต่ตัวผู้บริจาคโลหิตนั้นก็มีการมองว่า เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการ
รักษาพยาบาลไปได้ส่วนหนึ่งหรือไม่มากก็น้อย ดีกว่าที่จะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบเต็ม
3) ผู้บริจาคโลหิตไม่ได้มีความสมัครใจหรือเต็มใจที่จะมาร่วมบริจาคโลหิต โดยในกลุ่ม
ผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จะมีอยู่ในจานวนที่พอสมควร มาบริจาคโลหิตโดยที่ไม่มีความสมัครใจหรือเต็ม
ใจที่จะมาบริจาคโลหิต พูดง่าย ๆ ก็เหมือนการถูกบังคับให้มาร่ว มกิจกรรม บังคับให้มาบริจาคโลหิต
ผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จะให้เหตุผลที่ว่ามีความกลัวที่จะบริจาคโลหิต บางคนอาจจะกลัวเลือด เมื่อมี
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การเห็นเลือดก็จะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลม ไม่ก็เกิดการกลัวเข็มที่จะเจาะเลือด โดยลักษณะเข็มที่ใช้
ในการเจาะบริจาคโลหิตนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่อยู่พอสมควร จึงทาให้ผู้ที่มีความกลัวเข็มนั้น ไม่กล้าที่จะ
บริจาคโลหิต แต่เมื่อมาบริจาคโลหิตแล้วนั้นถูกบังคับมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรก็ตาม อาจจะ
เป็นเพราะญาติสนิทมิตรสหายมีความต้องการที่จะใช้โลหิตในการผ่าตัด รักษาพยาบาล ด้วยถูกทาง
หน่วยงานบังคับให้บ ริจาคเพื่อที่จะเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิตให้กับหน่วยงาน และในส่วนของการถูก
เจ้านายหรือหัวหน้างานบังคับมา โดยกลุ่มผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จากการสัมภาษณ์นั้นจะไม่มีความ
เต็มใจที่จะมาร่วมบริจาคโลหิต และจะหาเหตุผลที่จะมาอ้างว่าได้มีการทานยาที่ท าให้ไม่สามารถ
บริจาคโลหิตได้ มีการอ้างเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ ผู้บริจาค
โลหิตในกลุ่มนี้ เมื่อเห็นว่าคนใดคนหนึ่งอ้างในส่วนนี้ได้ก็จะอ้างเหตุผลเหล่านี้ตาม ๆ กัน เพราะด้วย
เหตุผลที่ว่าไม่ได้มีความเต็มใจที่จ ะบริจาคโลหิต โดยจะพบได้ในกลุ่มของเด็กนักเรียนที่เป็นเด็ ก
นักเรียนเทคนิค ในกลุ่มของทหารเกณฑ์ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ เพราะด้วยเป็นช่วงวัยรุ่น และยังไม่ได้มี
ความตระหนักถึงความสาคัญของการบริจาคโลหิต
4) ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของ
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) สัมภาษณ์ผู้
บริจาคโลหิต 2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
(1) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต
จากการสัมภาษณ์ผ ู้บริจาคโลหิตในเรื่องของข้อเสนอแนะและมีความคิ ดเห็ น
อย่างไรต่อการให้บริการในการรับบริจาคโลหิตของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
(1.1) ด้านการจัดการ
(1.2) ด้านการบริการ
(1.3) ด้านสถานที่
(1.4) ด้านการประชาสัมพันธ์

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของ ผู้บริจาคโลหิต
ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และต้องการที่จะศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยที่มีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากกลุ่มผู้ มาบริจาคโลหิต จานวน 10 ราย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 5 ราย โดยมี
การสัมภาษณ์จากการตั้งคาถามในเรื่องของเหตุผลในการบริจาคโลหิต ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
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ต่าง ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการในการรับบริจาคโลหิต และนาผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
นั้นมาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปได้ดังนี้
1) สรุปผลการศึกษา
การศึกษาอิสระ เรื่องสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต
กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาค
โลหิตของ ผู้บ ริจ าคโลหิตของส านั กงานเหล่า กาชาดจัง หวัด พิ ษณุโ ลก และต้องการที ่จ ะศึ ก ษา
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับ ปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโ ลก โดยที่มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้มาบริ จาคโลหิต จ านวน 10 ราย และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 5 ราย โดยมีการสัมภาษณ์จากการตั้งคาถามในเรื่องของเหตุผลในการ
บริจาคโลหิต ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการในการรับบริจาค
โลหิต
ผลการศึกษาที่ได้พบว่า เหตุผลของผู้บริจาคโลหิตที่มาบริ จาคโลหิตนั้น มีเหตุผลแตกต่างกัน
ไป ทั้งที่ มีเหตุผลของการบริจาคโลหิต ต้องการทาบุญเพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อลมหายใจให้กับเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน และบริจาคโลหิตเพื่อที่จะต้องการเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตครบตามจานวน
ครั้ง หรือต้องการ ที่จะได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จ ะได้รับจากการบริจาคโลหิต รวมไปจนถึงบริจาคโลหิต
เพื่อที่ต้องการของที่แจก และอีกเหตุผลของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตบางส่วนที่มีการสัมภาษณ์นั้น มา
บริจาคโลหิตเพราะมีการถูกบังคับให้ มาบริจาค อาจจะเป็นเพราะหัวหน้างานหรือหน่วยงานมีการ
บังคับให้บริจาค เพื่อต้องการให้ได้จานวนยอด ผู้บริจาคโลหิตเป็นจานวนมาก ๆ และมีข้อเสนอแนะที่
หลากหลายกันออกไปจากปัญหาที่สิ่งที่ผู้บริจาคโลหิตรู้สึก โดยได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีความต้องการ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการการออกรับบริจาคโลหิต ในเรื่องของขั้นตอนการบริจาค โลหิตให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ต้องการสถานที่ในการรับบริจาคโลหิต อยากให้มีการเลือกใช้สถานที่ในการ
รับบริจาคโลหิตที่สะดวก การแจ้งข้อมูลคุณสมบัติการบริจาคโลหิต ที่มีความชัดเจนให้กับผู้บริจาค
โลหิตทราบโดยทั่วถึง ข้อมูลของผู้บริจาคโลหิตควรที่จะมีการเชื่อมโยงกัน ทั่วประเทศ และบุคลากรที่
ให้การบริการควรที่จะมีอายุที่เหมาะสม มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้า ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทาได้ให้
ทราบถึงเหตุผลของการบริจาคโลหิตและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และความต้องการ
ของผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต ที ่ จ ะให้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารการรั บ บริ จ าคโลหิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งนาไปสู่การกาหนดนโยบายหรือแนวทางการทางานที่เป็นระบบ และได้
ทราบแนวทางในการเพิ่มจานวนยอดผู้บริจาคโลหิตให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
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2) อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาสาเหตุ ที ่ส่ งผลต่ อ การบริจ าคโลหิต และความคิด เห็น ของผู ้บ ริ จาคโลหิ ต
กรณีศึกษา สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษานั้น
สามารถอภิปรายผล ดังนี้
(1) ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นมีการให้เหตุผลต่อการมาบริจาคโลหิต
และมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการการบริจาคโลหิตของสานักงานกาชาดจังหวัด
พิษณุโลก จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริจาคโลหิต จานวน 10 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จานวน 5 คน
(2) ผลการศึ ก ษา พบว่ า ในการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก นั ้ น ในแต่ ล ะเหตุ ผ ลและ
ข้อเสนอแนะนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการ ระบบ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สถานที ่ และในส่ ว นของความคิ ด เห็ นของบุ ค ลากรเจ้า หน้ า ที ่ นั ้ น ผู ้ บ ริ จ าคโลหิต มี เหตุ ผ ลและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นมีการแสดงความคิดเห็นที่มีความ
คล้ายคลึงกัน
(2.1) ผู้บริจาคโลหิตมีเหตุผลในการมาบริจาคโลหิตอยู่ 3 กลุ่มด้วย กัน คือ 1) มา
บริจาคโลหิตด้วยเพราะต้องการที่มีจิตใจที่ต้องการจะทาบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2) มาบริจาคโลหิต
เพราะต้องการที่จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตและสิทธิต่าง ๆ ที่ได้จากการบริจาคโลหิต
3) มาบริจาคโลหิตโดยที่ไม่ได้มีการสมัครใจมาบริจาคโลหิต และจากการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิตที่มีความคิดเห็นเช่นไรต่อการให้บริการการรับบริจาคโลหิต และได้ผล
จากการศึกษาว่า ในเรื่องของการบริการยังต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้มีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น มีความสะดวกสบายในเรื่องของสถานที่ ต้องการที่จะทราบข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
(2.2) จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นต้องการที่จะ
ให้มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการรับบริจาค
โลหิต มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการทางานในการออกปฏิบัติและในส่วนของระบบเทคโนโลยีที่เข้ามา
ช่วยในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา สาเหตุที่ส ่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต
กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการการรับบริจาคโลหิตของสานักงานกาชาดจังหวัด
พิษณุโลก ดังนี้
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษานี้ไปประยุกต์
1) จากผลการศึกษาสาเหตุที่ส ่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้
บริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อาจจะนาผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ทาให้ทราบ
ถึงเหตุผลต่าง ๆ ที่ทาให้ผู้บริจาคโลหิตมาร่วมบริจาคโลหิตนั้น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
จากผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น นาไปกาหนดนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงานที่ ดี
ขึ้น ช่วยให้การดาเนินงานมีระบบแบบแผนมากขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสิ่ง
สาคัญคือช่วยให้การบริจาคโลหิตนั้นได้ผู้บริจาคโลหิตที่เป็นรายใหม่เพิ่มมากขึ้น
2) ในการให้บริการด้านการรับบริจาคโลหิตนั้นทางสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก โดยร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ออกรับบริจาคโลหิตนั้นยังเป็นการออกรับ
บริจาคโลหิตในรูปแบบของการจัดตั้งหน่วยจึงทาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกให้บริการมีจานวนมาก
และใช้บุคลากรในการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมีจานวนมาก จึงควรที่จะมีการจัดทาโครงการหรือ
จัดทารถบริจาคโลหิตที่สามารถออกปฏิบัติงานได้โดยที่ไปในสถานที่ใดก็ได้ ไม่ต้องใช้สถานที่และ
บุคลากรจานวนมาก ๆ แต่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
มีการขยายการศึกษาวิจัยในด้านการหาสาเหตุการบริจาคโลหิตและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการให้บริการการบริจาคโลหิตในหน่วยงานที่ให้บริการในด้านการรับบริจาคโลหิต โดยไม่
จากัดว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหน หรือสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดใด ทั้งนี้ก็เพื่อ ที่จะให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด
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การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ธณพล แสงอนันตการ*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของส านั ก
ทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการให้บริการของ
สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุ ปสรรคและเสนอแนะแนวทางในการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวกโดยมีประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัด
พิ จ ิ ต ร และกลุ ่ ม ผู ้ ช ่ ว ยนายทะเบี ย นอ าเภอของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอสามง่ า ม จั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร
ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จานวน 5 คน
2) ผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอสามง่าม จานวน 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์การวิจัยแบบเชิงลึก (Indepth Interview) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นซึ่งกาหนดคาถามไว้
ล่วงหน้า ส่วนรูปแบบคาถามเป็นแบบปลายเปิด โดยจะดาเนินการสัมภาษณ์เรียงตามลาดับคาถาม
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และนามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้มาจาก
การศึกษาของผู้วิจัย แล้วนามาเรียบเรียงเป็นถ้อยคาบรรยาย หรือการพรรณนา
ผลการศึ ก ษา จากการสั ม ภาษณ์ บ ุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอสามง่ า ม
จังหวัดพิจิตร และกลุ่มผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พบว่า
1) การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ พบว่า
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(1) ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 13 หลักเกณฑ์ สานัก
ทะเบีย นอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 8 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 5 หลักเกณฑ์
(2) ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 52 หลักเกณฑ์ สานัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 28 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 24 หลักเกณฑ์
(3) ในส่ว นของหลัก เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้ว ย 3 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบีย นอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 0 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 3 หลักเกณฑ์
2) ปัญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒ นาการให้บ ริ ก ารของส านั ก
ทะเบียนอ าเภอสามง่ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริก ารของศูนย์ราชการสะดวก พบว่า มี
ปัญหา อุปสรรค ทั้งหมด 4 ข้อ คือ
(1) ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทาง
หลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(2) ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ขาดความรู้หรือทักษะที่อยู่นอกเหนืองานในหน้าที่
(3) ปัญหาเรื่องทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนท้องที่
(4) ปัญหาเรื่องการรวมส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นไว้ ณ จุด
เดียวกันและมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่ามให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ดังนี้
(4.1) ควรดาเนินการสารวจความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
กาหนด
(4.2) ควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(4.3) ควรมีการจัดสรรหรือหมุนเวียนบุคลากรจากฝ่ายงานอื่นของที่ทาการ
ปกครองอาเภอสามง่าม มาช่วยปฏิบัติงาน ณ สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม
(4.4) ควรมีการจัดฝึกอบรมงานในภารกิจของนายทะเบียนท้องที่และงาน
ทะเบียนทั้งหมดที่สานักทะเบียนอาเภอมีการให้บริการ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบ
ในการเขียนเอกสารเพื่อให้กานันผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(4.5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก
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(4.6) ควรมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของทั้งท้องถิ่นและอาเภอเพื่อให้ เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอาเภอสามง่าม และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนท้องถิ่น
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บทนา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายธนาคม จงจิระ ได้มอบนโยบาย 10 โครงการสาคัญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) เป็นการพัฒนางาน 10 ด้าน ของ
กรมการปกครอง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยในส่วนของสานักทะเบียนอาเภอ ทางกรมการปกครองได้มีการจัดทาโครงการศูนย์ราชการสะดวก
GECC “อาเภอสะดวก” มีเป้าหมายในการยกระดับการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก เริ่มต้นจากการจัดตั้งส านักทะเบียนอ าเภอต้นแบบบริการประชาชน 1 อ าเภอ 1 จังหวัด
ทั้งหมด 76 แห่ง และจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอยิ้ม 18 แห่ง โดยส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร ได้รับเลือกเป็นสานักทะเบียนอาเภอต้นแบบบริการประชาชน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ศู น ย์ ร าชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) ของจั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร (กอง
วิชาการและแผนงาน, 2562, หน้า. 3)
ดังนั้นนักศึกษาในฐานะที่เป็นปลัดอาเภอ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อการ
วิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการ
พัฒนาการให้บ ริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ
สานักทะเบียนอาเภอสามง่ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็น การ
ตอบสนองต่อนโยบายเรื่อง 10 โครงการสาคัญ (10 Flagships for Dopa Excellence 2020) ของ
กรมการปกครอง และเพื่อสนับ สนุนให้สานักทะเบียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของสานักทะเบียนให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจะช่วยเป็นแนวทางให้แก่สานักทะเบียนอื่นที่มี
ความสนใจสามารถนาไปใช้พัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวกต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
2) เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่ามให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสานัก
ทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาและวิเคราะห์การให้บริการ ของสานักทะเบียน อาเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 หลักเกณฑ์ คือ 1.เกณฑ์ด้านกายภาพ 2.เกณฑ์เชิงคุณภาพ 3.เกณฑ์ด้านผลลัพธ์
2) ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จานวน 5 คน
(2) ผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอสามง่าม จานวน 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน
(3) ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะพื้นที่ของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึ ง ผลการให้ บ ริ ก ารของส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอสามง่ า ม จั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือไม่ อย่างไร
2) ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการปรับปรุงการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
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3) ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
งานทะเบียนในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล
นามาใช้ในการกาหนดวิธีการศึกษา
โดยผู ้ ว ิ จ ั ย เลื อ กศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยศึ ก ษาจาก การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก และศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของสานักทะเบียนอ าเภอสามง่าม
จานวน 5 คน 2) ผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอสามง่าม จานวน 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน
จากนั้น น าข้อมูล ได้เก็บ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและจัดเรียงประเภทของเนื้อหาจากข้อมูล ที่ได้รับให้มี ความ
สอดคล้องกันเพื่อสะดวกต่อการตอบคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
การให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวกหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการให้บริการของ
สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก อย่างไร โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการอธิบายและตอบคาถามตามที่กาหนด
ไว้ในจุดประสงค์การวิจัย และนาเสนอข้อมูลเชิงข้อความพรรณนาเป็นข้อความบรรยายหรือคาอธิบาย
เนื้อหาที่ค้นพบ
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ผลการศึกษา
1) ผลการให้ บ ริก ารของส านั กทะเบี ย นอ าเภอสามง่ า มเปรี ย บเที ย บกับ หลัก เกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่
เนื่องจากข้อมูลผลการศึกษาในข้อนี้มีปริมาณมาก ผู้วิจัยจึงขอเลือกนาเสนอเฉพาะประเด็นที่
ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ต้องด าเนินการปรับปรุงในหลักเกณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รวมทั้งสาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในบางหัวข้อ ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ ที ่ 1 ด้านกายภาพ มีหลักเกณฑ์ ท ี่ ส านักทะเบี ยนอ าเภอสามง่ าม ยั ง ไม่ ผ ่ าน
หลักเกณฑ์ โดยมีสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้
หัว ข้อที่ 1 เรื่อง เวลาเปิดให้บริการ : มีการให้บริการนอกเวลาราชการหรือตามเวลาที่
สอดคล้องกับสารวจ สาเหตุที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการให้บริการนอกเวลา และยังไม่
มีการส ารวจความต้องการการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการของประชาชนผู้รับบริการ โดยมีแนว
ทางแก้ไข ได้แก่
1) จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน ในประเด็นเรื่อง
“ช่วงเวลาการเปิดให้บริการเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ”และนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเข้าที่ประชุม
ประจาเดือนของที่ทาการปกครองอาเภอสามง่าม เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการเปิดให้บริการ
เพิ่มเติมนอกเวลาราชการ
2) จัดทาคาสั่งเปิดให้บริการและมอบหมายเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้บริการในช่วงเวลา
ตามคาสั่งพร้อมทั้งจัดทาตารางเวรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรให้บริการ
เพิ่มเติมนอกเวลาราชการ
หัวข้อที่ 3 เรื่อง สถานที่บริการ : มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทาง/ตาแหน่งในการเข้าถึงจุด
ให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน สาเหตุที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดทาป้าย/
สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือตาแหน่งการเข้าถึงจุดให้บริการที่สะดวกและชัดเจน โดยมีแนวทางแก้ไข
ได้แก่
1) จัดทาป้าย/สัญลักษณ์ ที่มีความชัดเจน และใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย
2) จัดทาแผนที่ตั้งหน่วยงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เผยแพร่ทาง สื่อทางสังคม
(Social Media) ประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook, line, twitter
3) มีการปักหมุดจุดให้บริการใน Application Citizen Info หรือโปรแกรมนาทาง
เช่น Google Map, Nostra Map Thailand เป็นต้น
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หัวข้อที่ 9 เรื่อง การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ : มีการจัดสรร
สิ่งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของ
ทรัพยากรที่มี สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการ ว่า
สิ่งที่อานวยความสะดวกที่สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม จัดสรรเป็นไปตามความต้องการและมีจานวน
เพียงพอ หรือไม่ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการว่าสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามจัดสรรเป็นไปตามความต้องการและมีจ านวน
เพียงพอหรือไม่ โดยจัดท าร่วมกับ การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในการเปิดให้บริ การ
เพิ่มเติมนอกเวลาราชการของสานักทะเบียนอาเภอสามง่าม
2) จัดทากล่องรับฟังความคิดเห็น โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ สอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการในประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งบันทึกความคิดเห็นเพื่อสรุปข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
จัดลาดับคิว แต่ต้องมีการจัดฝึกอบรมและจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ที่ 2 ด้านคุณภาพ มีห ลักเกณฑ์ที่ ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ยังไม่ผ ่าน
หลักเกณฑ์ โดยมีสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้
ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านเป็นจานวนมาก
ผู้วิจัยจึงขอเลือกนาเสนอในบางหลักเกณฑ์เท่านั้น
หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง มีการสารวจ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละพื้นที่ให้บริการซึ่งต้องครอบคลุมประเด็นตามที่กาหนด สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก
ยังไม่มีการสารวจความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของผู้รับบริการที่มารับบริการ
จาแนกตามประเภทงานบริการที่มีทั้งหมดของหน่วยงานให้ครอบคลุมประเด็นตามที่กาหนด
หัวข้อที่ 2.3 เรื่อง งานบริการที่เหมาะสม / งานบริการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับผลสารวจความ
ต้องการ สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการสารวจความคิดเห็นว่างานบริการของสานัก
ทะเบียนอาเภอสามง่ามสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) จัดให้มีการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ใน
ประเด็น ดังกล่าว โดยก าหนดเป็น หนึ่งในประเด็น การส ารวจในแบบสอบถามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ในหัวข้อ 1.1
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หัวข้อที่ 3.1 เรื่อง มีการออกแบบอาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อย 11 รายการ ตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก มีการออกแบบอาคาร
หรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการ เพียง 4 รายการ โดยมี
แนวทางแก้ไข ได้แก่
1) นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมประจาเดือนของที่
ทาการปกครองอาเภอสามง่าม โดยมีการเชิญผู้รับเหมาหรือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอาคาร หรือ
จัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนานา
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปใช้จัดทาโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่ 3 ด้ า นผลลัพธ์ มีห ลักเกณฑ์ที่ ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ยังไม่ผ ่ า น
หลักเกณฑ์ โดยมีสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้
หัวข้อที่ 1 เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ : มีการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ทางศูนย์ราชการสะดวกจัดทาขึ้น โดยมีผลเกินร้อยละ 80
สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) ควรจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และนาไปวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจ
เพื่อสรุปผลรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และที่ทาการปกครองจังหวัดพิจิตร ทราบเป็นประจาทุกเดือน
หัวข้อที่ 2 เรื่อง ความสะดวกในการติดต่อราชการ โดยพิจารณาจากความรวดเร็ว ขั้นตอน
สั้น เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่กดบัตรคิวจนได้รับบริการแล้วเสร็จและยังไม่มีการจัดให้มีช่องบริการ
ด่วน สาหรับ ภิกษุ คนพิการ คนชรา และ สตรีมีครรภ์ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) ดาเนินการสุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในงานบริการแต่ละประเภทเพื่อเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ ตั้งแต่กดบัตรคิว จนถึงให้บริการแล้วเสร็จและนาข้อมูลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามที่ กฎหมายกาหนดและสรุปผลเพื่อนาไปใช้ในการศึกษา
พัฒนาการให้บริการต่อไป
2) จัดให้มีช่องให้บริการด่วนสาหรับภิกษุ คนพิการ คนชรา และสตรีมีครรภ์ โดยให้
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนเป็นผู้ให้บริการ โดยขอสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการบริการด้านงานทะเบียน จากศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 6 จังหวัดพิจิตร
พร้อมติดตั้งบริเวณโต๊ะของปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
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หัวข้อที่ 3 เรื่อง การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน จนทาให้สามารถใช้
บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการได้ ระบบการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลจากระบบมาปรับปรุง การ
ให้บริการและ ยังไม่มีการสารวจร้อยละของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่
1) ควรมีการจัดทาแบบประเมินการให้บริการ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถทา
การประเมินได้ ภายหลังจากใช้บริการแล้วเสร็จ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ
2) จัดทาสถิติผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในทุกช่องทาง และนามาคิดเป็นร้อย
ละเปรีย บเทีย บกับ จ านวนผู้ ใช้บ ริ การทั้งหมดในทุ กช่ องทาง เพื่อจัดเก็บเป็นข้ อมูล ร้อ ยละของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในทุก ๆ เดือน
2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียน
อาเภอสามง่ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นปัญหา ได้ดังนี้
1) ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เนื่องจากจานวนบุคลากรของสานักทะเบียนอาเภอ
สามง่ามไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดสรรคนมาประจาจุดคัดกรองได้ และหากในอนาคตต้องมีการเปิด
ให้บริการเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ เช่น ในช่วงเวลาพักกลางวัน ก็ดาเนินการได้ลาบาก เนื่องจาก
ประชาชนมักมาติดต่อขอรับ บริการในช่ว งเวลาก่อนพักกลางวัน จึงท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ส ามารถ
หมุนเวียนกันรับประทานอาหารได้
2) ปั ญ หาเรื ่อ งเจ้ า หน้า ที่ ข าดความรู ้ห รื อ ทัก ษะที ่ อ ยู ่น อกเหนือ งานในหน้าที่
เนื่องจากการให้บริการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จาเป็นต้องมี
การส ารวจความต้องการหรือความคิดเห็นของประชาชน โดยการจัดท าแบบสอบถาม การท าจุด
ประเมิน ความพึงพอใจ รวมถึงต้องมีการจัดท าช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง
จาเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่าง เช่น การทาเพจ การทาเว็บไซต์ การตกแต่งภาพ การตัดต่อ วิดีโอ
ความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การจัดทาแบบสอบถาม การวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
หรือแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสานักทะเบียนอาเภอสาม
ง่ามไม่มีความรู้และทักษะในเรื่องเหล่านี้ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกได้
ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
1) ควรมีการจัดสรรบุคลากรจากฝ่ายงานอื่นของที่ทาการปกครองอาเภอสามง่าม
มาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม โดยจัดทาเป็นค าสั่งมอบหมายงานให้
ปฏิบัติหน้าที่
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2) ควรมีการจัดทาคาสั่งกาหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานดังกล่าวให้ชัดเจน และ
จัดสรรงบประมาณส่งเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในงาน
ดังกล่าว เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอสามง่าม สามารถสรุปประเด็นปัญหา ได้ดังนี้
1) ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับกลุ่มเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยหากได้รับจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนมาปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดแรกรับ/จุดคัด
กรอง รับผิดชอบในการสารวจความต้องการ/ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ และสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการจะช่วยให้สามารถบริการได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
2) ปัญหาเรื่องทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนท้องที่ เนื่องจาก
นายทะเบียนท้องที่ หรือ กานันผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ในการออกหนังสือรับ
แจ้งการเกิด การตาย และขอเลขที่บ้าน ให้แก่ประชาชน ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่ประชาชนต้อง
นาไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับบริการ ณ สานักทะเบียน แต่ในปัจจุบันพบว่า กานันผู้ใหญ่บ้านไม่
สามารถตอบข้อซักถาม หรือแก้ไขปัญหาและจัดทาเอกสารในงานของนายทะเบียนท้องที่ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้ประชาชนต้องย้อนกลับไปให้กานันผู้ใหญ่บ้านดาเนินการแก้ไข
เอกสารให้ใหม่ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย
3) ปัญหาเรื่องการรวมส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นไว้ ณ จุด
เดียวกัน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของส านักทะเบี ยนท้องถิ่นไม่ใช่บุคลากรในสังกัดของที่ทาการปกครอง
อาเภอ จึงทาให้ยากในการสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและทาให้สานักทะเบียนอาเภอติดข้อจากัดในเรื่องของ
อัตรากาลังและการให้บริการประชาชนผู้ รับบริการ เพราะถึงแม้จะมีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้
เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงก็ไม่ได้ช่วยในการให้บริการประชาชน
ผู้รับบริการในส่วนของสานักทะเบียนอาเภอมากนัก จึงทาให้ช่องบริการไม่ได้ใช้งาน ส่งผลให้ประชาชน
ต้องรอคอยรับบริการนาน กรณีที่มาติดต่อพร้อมกันเป็นจ านวนมาก และส านักทะเบียนอ าเภอก็ไม่
สามารถขออัตรากาลังเพิ่มเติมได้ เนื่องจากหากมองจากภายนอกจะเห็นว่าส านักทะเบียนมีบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานถึง 6 คน ซึ่งมีจานวนบุคลากรเยอะกว่าฝ่ายงานอื่น ๆ
ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ช่วยนายทะเบียนอาเภอสามง่าม สามารถสรุปประเด็นสามารถสรุป
ประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
1) ควรจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมอีก 1 คน ให้แก่สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดแรกรับ/จุดคัดกรอง รับผิดชอบในการสารวจความต้องการ/ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ
เพิ่มเติมนอกเวลาราชการ
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2) ควรจัดฝึกอบรมงานในภารกิจของนายทะเบียนท้องที่และงานทะเบียนทั้งหมดที่
สานักทะเบียนอาเภอมีการให้บริการ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบในการเขียนเอกสาร
เพื่อให้กานันผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากสามารถพัฒนาความรู้และทักษะในด้าน
งานทะเบียนของกานันผู้ใหญ่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อซักถามให้กับประชาชน ก็จะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอของสานักทะเบียนอาเภอสามง่ามได้ โดยการ
มอบหมายให้ก านัน/ผู้ ใหญ่บ ้ านที่มาอยู่เวรให้ บริการประชาชน เป็นผู้ด าเนินการตอบข้ อซั กถาม
ตรวจสอบเอกสาร และจัดลาดับคิวให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
3) ควรมีการจัดประชุม พูดคุยกัน ทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
ทั้งท้องถิ่นและอาเภอ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอาเภอสามง่าม และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนท้องถิ่น

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสานัก
ทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1) การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ พบว่า
(1) ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 13 หลักเกณฑ์ สานัก
ทะเบีย นอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 8 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 5 หลักเกณฑ์
(2) ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 52 หลักเกณฑ์ สานัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บ ริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 25 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 27 หลักเกณฑ์
(3) ในส่ว นของหลักเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้ว ย 3 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบีย นอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 0 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 3 หลักเกณฑ์
2) ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก แยกเป็นประเด็นได้
ดังนี้
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(1) บุคลากรไม่เ พี ยงพอที่จ ะปฏิบั ติ งานให้ เป็ น ไปตามแนวทางหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(2) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้หรือทักษะที่อยู่นอกเหนืองานในหน้าที่
(3) ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนท้องที่
(4) การรวมสานักทะเบียนอาเภอและสานักทะเบียนท้องถิ่นไว้ ณ จุดเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสานัก
ทะเบียนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการศึกษาไปใช้
(1) ควรด าเนินการส ารวจความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกกาหนด
(2) ควรมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(3) ควรมีการจัดสรรหรือหมุนเวียนบุคลากรจากฝ่ายงานอื่นของที่ทาการปกครองอาเภอ
สามง่าม มาช่วยปฏิบัติงาน ณ สานักทะเบียนอาเภอสามง่าม
(4) ควรมีการจัดฝึกอบรมงานในภารกิจของนายทะเบียนท้องที่และงานทะเบียนทั้งหมด
ที่สานักทะเบียนอาเภอมีการให้บริการ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบในการเขียน
เอกสารเพื่อให้กานันผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(6) ควรมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทั้งท้องถิ่น
และอาเภอเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ
สามง่าม และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาโดยการเปรียบเทียบรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานที่ต้องการพัฒนา
กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ
ที่ชัดเจน
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(2) ควรศึ ก ษาหรื อ ถอดบทเรี ยนจากหน่ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ศูน ย์ร าชการสะดวก
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
วุฒิพงศ์ ปิ่นเดช*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร จ านวน 117 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pearson Correlation ที่นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพิจิตร ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยค้าจุน
(Hygiene Factors) ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านของสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนสั ง กั ด กอง
บังคับ การกองอาสารักษาดิน แดนจังหวัดพิจิตร ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน ทุกด้าน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบั ญญัต ิ กองอาสารักษาดิ นแดน พ.ศ. 2497 มี สถานะเป็ นกองก าลั งส ารองประเภทกึ ่งทหาร
เป็นกองกาลังประจาถิ่นของประชาชน หลักการสาคัญในการจัดตั้งเพื่อให้มีกาลังสารองไว้ช่วยเหลือประชาชน
และประเทศชาติทั้งยามปกติและสงคราม โดยมีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) เป็นองค์กร
รับผิดชอบการบริหารและประสานการปฏิบัติ โดยจะรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบ และกฎหมาย โดยที่สมาชิก
อส. นั้นไม่มีฐานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจาของทางราชการแต่อย่างใด
ในปัจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีบทบาทหน้าที่ มากมาย ทั้งนโยบายเร่งด่ว น
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปราม
การค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การจัดระเบียบสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย รวมถึงการควบคุมความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย การสร้าง
ความปรองดองสมานฉัน ท์ การพัฒ นาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว บรรเทาภัยด้านความมั่นคง ซึ่งภารกิจที่กล่าวมานั้นจาเป็นที่จะต้องใช้กาลังพลสมาชิกอาสา
รักษาดินแดนในการปฏิบัติงานร่วมกับทหารและตารวจ
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร แบ่งหน่วยในการบังคับบัญชาเป็นดังนี้
ฝ่ายอานวยการ กองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอ ปัจจุบันมีสมาชิก
อส. จานวน 117 นาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองร้อยบังคับการและบริการ จานวน 28 นาย และ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอทั้ง 12 อาเภอ จานวน 89 นาย มีภารกิจที่สาคัญซึ่งได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคม โดยมีการสั่งใช้สมาชิก อส. ออก
ปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครอง ตารวจและทหาร ในการตั้งจุดตรวจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 การออกตรวจสถานบริการเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์และการมั่วสุมอบายมุขตามสถานบันเทิง การกวดขันเวลาเปิด -ปิด และ
อายุของผู้ใช้บริการในสถานบริการซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายกาหนด การตรวจตราและจับกุมผู้ที่
รวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การจับกุมผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันประเภทต่างๆ รวมทั้งภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชน เป็นต้น
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การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ร ะบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนเมืองและในบางพื้นที่เป็นจุดพักยาเพื่อส่งต่อไปยังแหล่งอื่น ทั้งนี้ในด้านการปราบปราม สมาชิก
อส.จะปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครองและตารวจดาเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ส่วนในด้าน
การฟื้นฟูสมาชิก อส.เป็นกาลังหลักให้ กับฝ่ายปกครองในการดาเนินกิจกรรมค่ายบาบัดและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด เป็นต้น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิจิตรมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีแม่น้าสาคัญ
ไหลผ่าน 2 สายคือแม่น้ายมและแม่น้าน่าน เมื่อฤดูน้าหลากจะมีน้าปริมาณมาก เอ่อท่วมบ้านเรือน
และพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก สมาชิก อส.เป็นกาลังสาคัญ
ของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรถือเป็นกอง
กาลังสาคัญของฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตร ในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจน
การปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นกาลังสาคัญของผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอาเภอ ซึ่งสมาชิกกองอาสาฯ เหล่านี้ได้อุทิศตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ความเสียสละ
เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติของสมาชิกกองอาสาฯ เหล่านี้ ล้วนเป็นภารกิจที่สาคัญเกินกว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องทาให้สมาชิกกองอาสาฯ เหล่านี้มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ด้ว ยเหตุน ี้ ผู้ว ิจ ัย ซึ่งเป็น สมาชิกในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิ จ ิ ต ร
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร เพื่อนาเอาผลการศึกษาดังกล่าว กาหนดเป็นกรอบนโยบาย แนวทางและ
วิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
2) เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา
1) การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory)
สุรพล พยอมแย้ม (2545) ได้กล่าวไว้ว่า Frederick Herzberg และคณะได้มีการวิจัยและ
เสนอทฤษฎีจูงใจค้าจุน หรือเรียกว่า ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Dual-Factors Theory) เนื่องจากการ
ต้องการคาตอบว่า “ผู้ปฏิบัติงานต้องการอะไรจากงานของเขาที่ทาอยู่” และ หลังจากทาการพิสูจน์
สมมติฐานหลักว่าองค์ประกอบที่นาไปสู่ทัศนคติ ในทางบวกและองค์ประกอบที่นาไปสู่ทัศนคติทางลบ
ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันซึ่งค้านกับสมมติฐานเดิมที่ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ทางบวกในการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติในทางลบด้วย จากผลวิจัยพบว่าสิ่งที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งนาพาไปสู่ทัศนคติในทางบวก ทาให้คนอยากทางานเรียกว่า “ปัจจัยจูง
ใจ” นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ไม่มีความสุขในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น เพราะสภาวะแวดล้อมรอบด้านได้แก่
ความยุติธรรม ความไม่เป็นระเบียบ ทาให้บุคคลเหล่านั้นมีสุขภาพจิตในการปฏิบัติงานแย่ลงจึงเรียกว่า
ปัจจัยนี้อีกชื่อว่า “ปัจจัยสุขอนามัย” Herzberg (1959) สรุปปัจจัย 2 ประการดังนี้
1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่จูงใจให้มนุษย์ท างานมากขึ้น
เป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
(1) ความสาเร็จ คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาทางานได้ประสบความสาเร็จ
(2) การยอมรับนับถือ คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเมื่อทางานสาเร็จมีคนยอมรับเขา
(3) ลักษณะของงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ
(4) ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา
(5) ความก้าวหน้า คือ พนักงานรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ทา
2) ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่
(1) เงินเดือน คือ พนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ทา
(2) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา คือ หัวหน้างานมีความรู้สึกที่ดีต่อลูกน้อง
(3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา คือ พนักงานรู้สึกดีต่อหัวหน้างานของเขา
(4) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
(5) การนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึก ว่าหัวหน้าตั้งใจสอนงานและให้งานตาม
หน้าที่รับผิดชอบ
(6) นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายจัดการมีการสื่อสารที่ดี
และเขารู้ถึงนโยบายขององค์การที่เขาอยู่
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(7) สภาพการทางาน คือ พนักงานรู้สึกมันคงปลอดภัยในงานที่ทาอยู่
(8) สภาพชีวิตส่วนตัว คือ พนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการทางานไม่ได้กระทบต่อ
ชีวิตส่วนตัว
ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้นามาศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะระดับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน มีหลายแนวคิด
หลายปัจจัย แต่แนวคิดที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีจูงใจค้าจุน หรือ ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Dual-Factors
Theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
เป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยค้าจุน
(Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัย
ดังกล่าว ในการศึกษา แรงจูงใจการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
2) กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ก าหนดตั ว แปร
ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสามารถนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้รับการยอมรับ
3. ลักษณะของงาน
4. ความรับผิดชอบในงาน
5. ความก้าวหน้าในงาน
ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors)
1. นโยบายและการบริหาร
องค์การ
2. การบังคับบัญชา
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บัญชาและเพื่อนร่วมงาน
4. เงินเดือนและผลตอบแทน
5. ความมั่นคงในงาน
6. สภาพการทางาน
7. สภาพชีวิตส่วนตัว

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประจ ากองบั ง คั บ การกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
1) ประชากร
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรรวม
ทั้งสิ้น 117 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
2) เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้รับข้อมูลกลับคืน 117 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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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
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ว นใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 94.02 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ
31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.48 มี ส ถานภาพ สมรส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.86 มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.97 มีระดับตาแหน่ง นายหมู่ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.86 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.87 และมีอายุงาน/ประสบการณ์
การทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 41.88
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
(1) ด้านความสาเร็จในการทางาน 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) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.99)
(4) ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53)
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(5) ด้านความมั่นคงในงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79)
(6) ด้านสภาพการทางาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75)
(7) ด้านสภาพชีวิตส่วนตัว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87)
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
โดยภาพรวม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พิจิตรมีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) เมื่อพิจารณาตามลาดับ ได้แก่
(1) ท่ านมี ความเข้ าใจแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ ด้ านภารกิ จหน้ าที ่ ตามนโยบายที่
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงภารกิจตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดได้อย่าง
แตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.67)
(2) ท่านมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจที่ต้องบูรณาการร่ วมกั บ
หน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างแตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.48)
(3) ท่านมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างแตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.41)
(4) ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายที่คณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดน รวมถึงภารกิจตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.14)
(5) ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.03)
(6) ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.89)
5) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทุกด้าน คือ ความสาเร็จ
ในการทางาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้า นโยบายการ
บริหารขององค์ การ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบั ญชาและเพื่ อนร่วมงาน เงินเดือนและผลตอบแทน
ความมั่นคงในงาน สภาพการทางาน และสภาพชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุ ด คือ
ความสาเร็จในการทางาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองอาสารักษาดินแดนมีการกาหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดแผนงานไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติตาม
ตาแหน่งหน้าที่อีกทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีลักษณะเป็นกองก าลังกึ่งทหารทาให้มีความ
เคร่งครัดต่อระเบียบและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จึงทาให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเมื่อเกิดปัญหาระหว่างที่ปฏิบัติงาน จะมีความมุ่งมั่นคิดหา
วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนสามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ สอดคล้องกับ ชะลอ ธรรมศิริ
(2530 อ้างถึงใน นงลักษณ์ สินสืบผล, 2542) ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการขั้นสูงคือความต้องการ
ทางานเพื่องาน เพื่อเสริมความยิ่งใหญ่และความสาเร็จของงานก็ทาให้ผลงานดีขึ้นเพราะความต้องการ
ในความสาเร็จเป็นมูลเหตุจูงใจที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับ นิภา แสงศิริ (2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผล
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจของกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ด้านความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานมากที่สุด
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับ ที่ 2 คือ การได้รับการ
ยอมรับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรเป็นกาลังหลักของฝ่าย
ปกครอง มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจาการจานวนมาก ในแต่ละบุคคลล้วนมีภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทั้งในรูปแบบส่วนตัวและเป็นทางานทีม การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ ศศกร สร้อยศรี (2560) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ผลพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เตรียมบัณฑิตในภาพรวมมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางโดยการได้รับการ
ยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด นอกจากนี้ บุษรา เตียรบรรจง (2546) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ขวัญในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลสิงห์บุรี ผลพบว่า การที่ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานในเรื่องผลงานจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในฐานะของตนเอง
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลาดับที่ 3 คือ นโยบายการบริหาร
ขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร มีการกาหนดและ
มอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และมีความเป็นระเบียบแบบแผน
ท าให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ สามารถรับรู้ถึงนโยบาย และเข้าใจแนวทาง
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ปฏิบ ัติตามที่ผู้บ ังคับบัญชาซึ่งถือเป็นผู้ก าหนดนโยบายขององค์การได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
บุญฤกษ์ บุญคง (2559) ศึกษาเรื่องความสุขและแรงจูงใจในการทางานของคนวัยท างานจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลพบว่า แรงจูงใจในการทางานโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และ
นโยบายและการบริหารงาน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
และเป็นไปในทางบวก สอดคล้องกับ มีนาทอง คณฑา (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลพบว่า ความสาเร็จในงาน นโยบาย
และการบริหาร และการปกครอง บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสอดคล้องกับ สุรีรัตน์ สุคนธ์ (2562) ศึกษาเรื ่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร ผลพบว่า แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของครูส ังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้นพบว่า สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้าน
เงินเดือนและผลตอบแทน อยู่ในลาดับสุดท้าย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ควรพิจารณาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในสังกัดเพื่อนามาเป็นแนวทางพัฒนาส่งเสริมแรงจูงใจในด้านเหล่านี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น
แรงจูงใจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรให้มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรทาการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรในการวิจัย
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เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และทาการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารั กษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร รวมถึงระบุปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาความแตกต่างและนาผลที่ได้มาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การต่อไป
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร
: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ศิริกาญจณ์ ฉายะกูล*

บทคัดย่อ
การค้น คว้าอิส ระเรื่อง ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลสาเร็จต่อองค์กร ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างบารมีที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ขององค์กร ศึกษาภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
องค์กร ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร
ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
องค์กร
ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรมากที่สุดคือ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าเฉลี่ย = 2.05, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย = 2.04, S.D. = 0.70) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(ค่าเฉลี่ย = 2.04, S.D. = 0.74) และด้านการสร้างบารมี (ค่าเฉลี่ย = 1.82, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบารมีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบ ัติงาน ชี้แจงเป้าหมายในการท างานให้ช ัด เจนยิ ่ง ขึ้น ช่ว ยเหลือแก้ ไ ขปัญ หาต่ า ง ๆ ให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทาให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จ การสร้างบารมีจะส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ให้มากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ไม่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 และภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กรทุกด้าน ดังนั้น
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้นาควรมีการพัฒนาแนวทางการบริหารงานในอนาคตเพื่อให้พนักงานทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรมากขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แนวทางการบริหารงานในอนาคต สนับสนุน
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการคิดนอกกรอบ สร้างบรรยากาศการทางานให้เป็นทีมเวิร์ค
ควรส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายในการเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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บทนา
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกต้องเผชิญกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และปัจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งการก าหนด กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กร
ประกอบไปด้วยกลุ่มคนทางานร่วมกัน กลุ่มคนเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกันในหลายด้าน แต่ก็มี
ความต้องการที่จะทางานให้สาเร็จ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากบุคคลหลายฝ่ายซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องประสานความร่วมมือเหล่านั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จ
ขององค์การคือผู้นา เพราะผู้นาถือเป็นบุคคลสาคัญ ผู้นาเป็นผู้ที่กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ดาเนินงานได้ประสบ
ความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ปัจจัยสาคัญในการนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ฝ่าฝันวิกฤตการณ์ที่กระทบองค์กรไปได้นั้น คือการมีผู้บริ หารองค์การที่มีภาวะผู้นา
(Leadership) มาบริหารงาน องค์การควรให้ความส าคัญไปยังการจัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น
(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2546) ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากร จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร ดังนั้นบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม จะทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จากข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้นาข้อมูลจากหลายๆ
ด้านมาสรุปผล และทาการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ โดยนามาใช้ใน
ด้านการพัฒนา และแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของบุคลากร โดยส่งเสริมสมรรถนะที่
จาเป็น ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ สาหรั บการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้เกิดผลส าเร็จต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฯ (หัวหน้าส่วนราชการ) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อสอบถามปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสรุปผลปรากฏได้ดังนี้ 1) ควรปรับปรุงกรอบอัตรากาลังให้เป็นไปตาม
ความต้องการและความจาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงภารกิจหน้าที่ตามตาแหน่งและสายงาน
เป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น
ควรมีความเป็นผู้นา เช่น ด้านการพัฒนาความรู้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 2)
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ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายงานและสั่งการด้วยวาจาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นควรจะสั่งการฯที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการและนามาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 3) ผู้บังคับบัญชาควรที่จะ
ยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บ ังคับบัญชา กรณีที่มีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน ยังขาดความต่อเนื่องและขาดการนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาได้เพียงพอ การจัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมี
กระบวนการและขั้นตอนของการจัดท าโครงการ ยังขาดการติดตามและประเมินผลของผู้เข้าร่วม
โครงการฯอย่างเป็นรูปธรรม จากการวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคือ
บุคลากรบางส่ ว นยัง ขาดประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติ งาน มีการท างานผิด พลาดเนื่ อ งจากมี ก าร
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด จึงทาให้ต้องมีเหตุชี้แจงจากหน่วยงานผู้
ตรวจสอบ บุคลากรบางส่ว นขาดการพัฒ นาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรบางส่วนขาดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการปฏิบัติ เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และรักษาระเบียบวินัย บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพในตนเอง แต่ไม่ได้นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรมีข้อจากัดเรื่องกฎหมาย ข้อระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการต่างๆ รวมทั้งได้รับการพิจารณาข้อระเบียบตามหนังสือสั่งการและแนวทางการ
ปฏิบ ัติที่เกี่ย วข้องไม่ช ัดเจน อัน จะท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเกิด ความล่ า ช้ า
หน่วยงานผู้กากับดูแลขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจนและมีข้อผิดพลาด
โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยทาการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้ วยเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการ
ด าเนินงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลกรต้องมี
ประสิทธิภาพทุกคนเพื่อพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ผู้วิจัยศึกษาโดยมุ่งผลสาเร็จขององค์กร คือทางาน
ในหน้าที่ของตนให้สาเร็จ พัฒนาขีดความสามารถของตนและผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ ้ น ความสามารถในการปรั บ ตั ว ขององค์ ก ร ซึ ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการพาองค์ ก รไปสู่
ความส าเร็จ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและนาองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลสาเร็จต่อองค์กร
2) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างบารมีที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร
3) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ขององค์กร
4) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงแบบการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ขององค์กร
5) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กร

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา “ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสารแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้
1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาวะผู้น าของนักวิช าการ
นักวิจัยในอดีต จนพัฒนามาสู่ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้ความสาคัญกับภาวะผู้นาที่สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ตามทางานได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้ น ส่งผลให้
งานที่ทาและองค์กรประสบความสาเร็จ
ปัจจุบันมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภ าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งได้ให้
ความหมายหรือคาจากัดความของภาวะผู้นาการเปลี่ยนไว้ดังนี้
เบิร์น (Burns, 1978) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการซึ่งทั้งผู้นาและผู้ตามต่างยกระดับที่
สูงขึ้น ทั้งแรงจูงใจและจริยธรรมซึ่งกันและกันโดยผู้นาจะค้นหาเพื่อยกระดับความสานึกของผู้ตามให้
ไปสู่อุดมการณ์ที่สูงส่ง และมัสชีกรีน (Musshinsky, 1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมติฐานของสมาชิกในองค์กร และสร้างความผูกพันใน
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพล
ของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อานาจแก่ผู้ตามให้กลับมาเป็นผู้นา และ
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เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการของผู้นาในระดับต่างๆในหน่วยงาน
ย่อยขององค์กร ซึ่งแบส (Bass, 1985) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมที่มี
ความชัดเจนมากกว่า พวกเขาไม่ได้ถูกจากัดด้วยการรับรู้ของผู้ตาม ผู้นาต้องตั้งใจทางานเพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อเสนอของผู้ตามและปรับปรุงข้อเสนอเหล่านั้นมากกว่าที่เชื่อว่าต้อง
ทางานให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ตาม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้นาต้องเป็นผู้เปลี่ ยนแปลง
การปฏิบัติงานของผู้ตามต้องได้ผลเกินเป้าหมายที่กาหนด ทัศนคติ ความเชื่อมั่นสู่ระดับที่สูงกว่า ส่วน
ชูลท์และชูลท์ (Schultz & Schultz, 1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้นาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้บุคคลจานวนมากลงมือทามากกว่าเดิมจนไต่ระดับขึ้นสู่เพดานการปฏิบั ติงานที่สูงขึ้น และรัตติกรณ์
จงวิลาส (รัตติกรณ์ จงวิลาส, 2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระดับพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการ
จัดการหรือการทางานเป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือการ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สู งขึ้นกว่าที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
กลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์หรือกลุ่มสังคม
จากความหมายภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ว่า หมายถึง ระดับพฤติกรมของผู้บริหารที่
แสดงให้เห็นถึงการจัดการหรือการทางานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกินความคาดหวังพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยผู้บริหารแสดงบทบาทให้ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ
และวิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนจงรักภักดีและจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไปมากกว่าความสนใจของตน
อันจะนาไปสู่ประโยชน์ขององค์กร
2) ความสั ม พั น ธ์ ข องภาวะผู ้ น าการเปลี ่ ย นแปลงด้ า นการสร้ า งบารมี ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร
ผู้นาแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ทาให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และ
เชื่อถือในตัวผู้น าและผู้น าได้วางแผน ก าหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทั ศน์
(Vision) รวมกัน โดยผู้นาซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และรู้ถึงพันธะกิจ (Mission) ขององค์การ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในภารกิจโดยรวม เป็นผู้นาในลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ และ
ค่านิยมของความเป็นผู้นา แสดงให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตาม
รู้สึกว่าเป็นไปได้ สร้างวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในอนาคต เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
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3) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กร
เป็นกระบวนการที่ผู้นาทาให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น จูงใจให้ไ ม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่
อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็น คุณค่าของผลการปฏิบัติงาน เป็นผลท าให้ผ ู้ เกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเป็นพิเศษ โดยผู้น าใช้วิธีการง่าย ๆ ชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และ
ความหมาย มีความรู้สึกตระหนักว่าพันธะกิจ ที่ต้องทาเป็นสิ่งสาคัญเช่น ผู้นาใช้คาพูดหรือสัญลักษณ์
สร้างจินตนาการ ภาวะผู้นาการสร้างแรงบันดาลใจจะปรากฏเมื่อผู้นากระตุนเร้าใจ ผู้ตามเกิดแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าผู้ตาม มีความสามารถกระทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดย ผู้นา
สร้างความมั่นใจ ผู้นาสร้างความเชื่อใน เหตุผลที่ทาให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่งที่บุคลากรทานั้นมีวัตถุประสงค์
และสร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผ ู้ตาม เป็นต้น ผู้ว ิจัยตั้งสมมุติฐ านว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
4) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จขององค์กร
เป็นกระบวนการที่ผู้นากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการ
กระทาให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย
ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้ าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของ
ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายาม ในการปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย การกระตุ้นเชาว์ปัญญา เป็นการ
ใช้การจูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธี โครงการ
ข้อเสนอแนะ โดยเสนอความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้งพยายาม
เน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นจุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ใช้กระตุ้นเชาว์ปัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงกลุ่มและองค์การเมื่อกลุ่มหรือองค์การถูกคุกคาม
จากสภาพแวดล้ อ ม เกิ ด ปั ญ หารุ น แรงเกี ่ ย วกั บ การลดประสิ ท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานงานขาด
ประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือชารุด ขาดวัสดุอุปกรณ์ ผู้ตามไม่มาทางาน ผู้นาต้องมีอานาจเพียงพอที่
ทาการเปลี่ยนแปลง และริเริ่มวิธีการที่สามากรแก้ปัญหาได้ที่องค์การเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจะต้องใช้สมาธิ ในการคิดค้น กลวิธีและมีกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็น
ถึงปัญหาของตนเองและผู้ตาม โดยการวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติและประเมินเกิดโนทัศน์ แล้ วแจ้ง
ให้ผู้ตามรู้ถึงโอกาสหรือการคุกคามที่องค์การเผชิญอยู่ รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การและการ
ได้เปรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
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5) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร
เป็ น กระบวนการที ่ ผ ู ้ น าประพฤติ ท าตนเป็ น ผู ้ ม ุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา ( Individualized of
Followers) วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของผู้ตาม มีการติดต่อกับผู้ตามเป็นรายบุคคล และ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตามกระจาย
อานาจความรับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความมั่นคง สามารถบูรณาการ
ความต้องการ มีทศั นะภาพที่ชัดเจนได้รับข่าวสารตามที่ปรารถนาเกิดความต้องการเฉพาะมีความรู้สึก
เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและ ควบคุมตัวเองได้ จากนั้นผู้นาสร้างความมั่นใจและส่งเสริม
คุณค่าของผลลัพธ์ที่ก าหนด เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,
ประสบการณ์การทางาน, ตาแหน่งงานในปัจจุบัน) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (การสร้างบารมี, การ
สร้างแรงบันดาลใจ, การกระตุ้นทางปัญญา, การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล) ซึ่งตัวแปรตามได้แก่
ความสาเร็จขององค์กร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ประสบการณ์การทำงาน
-ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
-การสร้างบารมี
-การสร้างแรงบันดาลใจ
-การกระตุ้นทางปัญญา
-การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ตัวแปรตาม

ความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา
: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก จานวน 682 คน โดยดาเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานในสังกัด ซึ่งใช้
วิธีการสุ่มกระจาย และได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการคานวณของ
Yamane (1967) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
ตารางที่ 1 ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนราชการ
สานักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จานวน
62 คน
18 คน
24 คน
312 คน
54 คน
42 คน
66 คน

กลุ่มตัวอย่าง
20 คน
8 คน
11 คน
102 คน
26 คน
20 คน
25 คน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ส่วนราชการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

จานวน
30 คน
39 คน
26 คน
9 คน
682 คน

กลุ่มตัวอย่าง
14 คน
10 คน
12 คน
4 คน
252 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 252 คน เพื่อตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง โดยแจกแบบสอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตัวเองทั้งหมด และนาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการตอบ
แบบสอบถามแล้ว จึงนาแบบสอบถามมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ใน
ขั้นต่อไปหลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะนาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คาตอบที่ได้รับและนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยเลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การทดสอบสมมติฐ านและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ส ถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิง
อนุมาน ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร ใน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่า งตัว แปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อี ก ครั้ ง
Scheffe Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS

สมมติฐานงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร กรณีศึกษา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
4) ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
5) ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
ประกอบด้วย
1) การสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
2) การสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จ
3) การกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จของ
องค์กร

ผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษา สามารถสรุ ป ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 56 โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ในด้านการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 ในด้าน
ประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 7 ปีขึ้นไป จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ในด้าน
ตาแหน่งงานในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติ จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9
2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ผู้บังคับบัญชาสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันทาให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลสาเร็จ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.91 ผู้บังคับบัญชามี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และผู้บังคับบัญชาสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆในการ
ทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.85 ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นในการทางานให้

658
สาเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.84 ผู้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในแนวคิดและวิธีการ
ท างานของตนเอง และผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.82
ผู้บังคับบัญชามุ่งเน้นการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.80 ผู้บังคับบัญชา
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองและขององค์กรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.79 ผู้บังคับบัญชามีเป้าหมายในการทางานชัดเจน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.78
ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเป้าหมายในการทางานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.77
3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ท่านสามารถสร้างผลงานที่ดีกว่าเกินคาดหวังได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.12 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทในการทางานเพื่อการเติบโตในอนาคต อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.11
ผู้บังคับบัญชากระตุ้นให้ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 2.10 ผู้บังคับบัญชาใช้คาพูดเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ,
ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและพยายามในการปฏิบัติงานที่
ท้าทาย, ผู้บังคับบัญชาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตาม
เป้ า หมาย อยู ่ ใ นระดั บ ค่ า เฉลี ่ ย 2.05 ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาแสดงถึ ง ความคาดหวั ง ในผลงานที ่ ด ี ข อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.88
4) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ เมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชา
มักจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นจากทีมเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 2.11 ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสวงหาความคิดและวิธีการใหม่ๆในการ
ทางาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.06 ผู้บังคับบัญชาช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย, ผู้บังคับบัญชามักจะตั้งคาถามให้ท่านค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง
อยู่เสมอ, ผู้บังคับบัญชาให้อิสระแก่ท่านในการคิดค้นแนวทางการทางานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง อยู่ใน
ระดับ ค่าเฉลี่ย 2.05 ผู้บ ังคับ บัญชาให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.04 ผู้บังคับบัญชาแนะนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ จักวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา, ในการประชุมหรือพูดคุยเกี่ยวกับการทางานผู้บังคับบัญชามักกระตุ้นให้ท่าน
เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.02 ผู้บังคับบัญชาส่ง เสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน รู้จักคิดนอกกรอบ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.01
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5) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ผู้บังคับบัญชาให้
ค าแนะน า และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความสามารถและศั ก ยภาพของผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คน,
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆท้าทายความสามารถ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
2.09 ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคน, ผู้บังคับบัญชามี
ความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.05 ผู้บังคับบัญชาให้
ความสนใจเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา, ผู้บังคั บบัญชา
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.02
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 1.99
6) ความสาเร็จขององค์กร
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสาเร็จขององค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ผู้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพเพื่อพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้ อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 1.90 ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้สาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.89 บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อที่จะพา
องค์ ก รไปสู ่ ค วามส าเร็ จ อยู ่ เ สมอ อยู ่ ใ นระดั บ ค่ า เฉลี ่ ย 1.88 ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.87 ผู้ใต้บังคับบัญชามีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.86 องค์กรมีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.85 องค์การ
สามารถบริหารงานให้เกิดความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสร้างความ
พึงพอใจในการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด, องค์กรมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.82 บุคลากรมีความพร้อมเพื่ อ การ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็จได้ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 1.76)
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
Accept Reject
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
/
2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
/
3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
/
4. ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่
/
แตกต่างกัน
5. ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน
/
6. การสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
/
7. การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
/
8. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จขององค์กร
/
9. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จ
/
ขององค์กร

อภิปรายผล
ด้านการสร้างบารมี การที่ผู้นามีวิสัยทัศน์กว้างไกล เชื่อมั่นในแนวคิดและวิธีการทางานของ
ตนเองมีความมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองและขององค์กร
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเกิดความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน ชี้แจง
เป้าหมายในการทางานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันทาให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลสาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของมณีประภา ผิวเงิน
(2555, น. 139) ว่าบทบาทที่สาคัญของผู้นาคือ การที่ผู้นามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีความคิดริเริ่ม
เป็นที่ยอมรับ และน่ าเชื่อถือของคนส่วนใหญ่ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลต่างๆให้กับชุมชนต่างๆและประชาชน ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิล ัน ปฏิพิมพาคม (2550, น. 221) พบว่ารูปแบบภาวะผู้น าด้านการมีว ิส ัยทัศน์ที่ดีนั้น มี
ความสาคัญกับการบริหารงานมากที่สุด ซึ่งผู้นาที่มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทันสมัย
ทาให้องค์กรมีการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ และสอดคล้องกับนุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล
ธรรมไพบูลย์ พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างบารมี ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น
ในตัวผู้นา ยินดีที่จะร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดเพื่อเป้าหมายขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ

661
ด้ า นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ การที ่ ผ ู ้ น าใช้ ค าพู ด เพื ่ อ สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ผู้บังคับบัญชาแสดงถึงความคาดหวังในความคาดหวังที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
เสมอ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและพยายามในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย
สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย ทุ่มเทการท างานเพื่อการเติบโตใน
อนาคต เกิดความสร้างสรรค์ในการทางานที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรุณรุ่ง เอื้ออารีสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2559, น. 855-856) พบว่าผู้นาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจมี
ความตั้งใจ ทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายและความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2547) พบว่าการให้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้สมาชิกในทีมงานเข้าใจได้ว่าองค์การ
ต้องการอะไรหรือต้องท าอะไรและชี้ให้เห็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง ทาให้สมาชิกในทีมงานมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายเดียวกัน อีกทั้ง
ผู้นายังต้องกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานมีความฮึกเหิมที่จะทางานด้ วยความมุ่งมั่นและดลใจให้สมาชิก
ในทีมงานมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถประสบความสาเร็จในระดับที่สูงกว่าที่ตนเองคิดว่าจะทาได้ต้อง
ใช้แรงบันดาลใจอย่างสูงและอดทนยึดมั่นในเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ วารี, อัมพน
ห่อนาคและ อมรวรรณ รังกูล (2555, น. 88) พบว่าการสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้ตามเกิด
ก าลังใจที่จะทุ่มเทในการท างาน มีความกระตือรือร้นและพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และสามารถสร้างผลงานที่ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายและเกิดการเจริญเติบโต
ด้านการกระตุ้น ทางปัญญา การที่ผู้นาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่างๆ แนะนาให้รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมให้แสวงหาความคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการทางาน รู้จักคิดนอกกรอบ ผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้งานสาเร็จตาม
เป้าหมาย มีการกระตุ้นให้เสนอแนวทางใหม่ๆ ให้อิสระในการคิดค้นแนวทางการทางานใหม่ๆได้ดว้ ย
ตนเอง แก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความเห็นจากทีมเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะ
ตั้งคาถามใหม่ๆให้หาวิธีแก้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.โสภณ ภูเกล้าก้อน (2007)
พบว่าผู้นามีการดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความจาเป็นต้องแก้ปัญหาการกระตุ้นการมี ส่วนร่วม
ตัดสินใจที่สาคัญ การกระตุ้นการแข่งขันความคิด รวมทั้งส่วนเสริมการแก้บนสร้างสรรค์ในการบริหาร
ความขัดแย้งต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553, น. 76) แสดงให้เห็นว่า
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะต้องกระตุ้นปัญญาของผู้ตาม เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาขององค์กร เปิดโอกาส
ให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ผู้ตามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์และส่งผลให้องค์กรเกิดความเจริญเติบโต และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิโชค
วรานุสันติกูล (2547) กล่าวว่าการที่ผู้นาเป็นผู้กระตุ้นให้ ทีมงานได้ฝึกฝนความคิดอยู่เสมอ ทาให้เกิด
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ความคุ้นชินและความพร้อมที่จะคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ หากเกิดปัญหากรณีใกล้เคียงกันสามารถเชื่อมโยง
แนวทางแก้ปัญหาได้ หรือหากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะเรียนรู้และค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดสาหรับการ
แก้ปัญหานั้นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรินทร สมบุญมา (2551) พบว่าผู้นาต้องสร้างความรู้สึก
ท้าทายและสนุกกับการทางานหนัก พร้อมทั้งกระตุ้นให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา หรือเมื่อต้องเผชิญ
ภาวะที่ยุ่งยากจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การที่ผู้นาให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคน เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน า และส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เปิ ดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความสามารถในการท างานอย่า งเต็ มที ่ ส่งเสริมให้ผ ู้ใต้บ ัง คับ บัญชาได้ เรีย นรู้ส ิ่ง ใหม่ ๆท้ า ทาย
ความสามารถ และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สิ่ง
เหล่านี้ส่งผลให้ผู้นาและผู้ตามมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้นาจะเข้าใจถึงความชอบ
ความถนัดและความต้องการของผู้ตามแต่ละคน สามารถมอบหมายงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้
การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จ ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทางานของผู้ตามแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเวช รัตนเพียร (2561, น. 73) ที่พบว่าปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมากที่สุด และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์
ทองพันชั่ง (2553, น. 77) ที่พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นาแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้นาคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลของผู้ตาม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายและส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโต

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าระดับ
ความคิดเห็นในด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของตนมี
การสร้างบารมีน้อยกว่าด้านอื่นๆ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การชี้แจงเป้าหมายในการทางานให้
ผู้ใต้บ ัง คับ บัญชาทราบอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบารมีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ชี้แจงเป้าหมายในการทางานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้าง
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทาให้การปฏิบัติงานสาเร็จ การสร้างบารมีจะส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็จ
ขององค์กร ดังนั้นจึงควรส่งเสริมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ให้มากขึ้น
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แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนของเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก และกิ่งกาชาดอาเภอ
สุรัตน์ ช้างทอง*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน ของเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก และกิ่งกาชาดอาเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความรู้ของเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอาเภอต่อแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่ อการปฏิบัติงาน ทัศนะแนวทางการขยายฐาน
การปฏิบัติงานโดยเน้นที่ชุมชน ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 190 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก จานวน 70 คน และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอ จานวน 120 คน
ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการขยายการปฏิบัติงานโดยให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการ
ทางานเพื่อชุมชนของคน 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 และการได้รับการอบรมที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะทาให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการ
ขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันจะส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
จากการปฎิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยกตัวอย่างเช่น การออกเยี่ยมเยียน
และให้กาลังใจแก่ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ทางสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกจะให้กิ่งกาชาดอาเภอเป็นผู้สารวจกลุ่มเป้าหมายในอาเภอของตนเอง ซึ่งกิ่ง
กาชาดอาเภอ ในจังหวัดพิษณุโลกมีเพียงแค่ 4 กิ่งเท่านั้น แต่การทางานของเหล่ากาชาด ครอบคลุม
ไปทั้ง 9 อาเภอ ส่วนอาเภอที่ไม่มีกิ่งกาชาด ให้นายอาเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการแทนใน
การลงสารวจกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่แล้ว พบว่าในบางอาเภอ ไม่ได้มีการลงสารวจผู้ที่กลุ่มเป้าหมายที่
สมควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นบุคคลที่จนไม่จริงหรือไม่ได้มีความลาบากมากนัก ทาให้คนที่มีความ
ลาบากจริง ๆ และมีรายได้น้อยจริง ๆ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ค่อยตรงตามเป้าหมายของเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นจึงควรมีการปรับลักษณะการทางานของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่ มเป้าหมาย เพราะเวลาที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานเดียว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
ดังนั้น ควรที่จะมีการทางานเพื่อชุมชน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพ และเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เช่น มีการร่วมกันกาหนดนโยบายและการจัดการตัวเองของภาคชุมชนให้เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนมากกว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ปัจจุบันนี้ประชาชนยังมีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อย เพราะบางคนไม่ทราบว่าขั้นตอนในการขอความช่วยเหลือต้องทาอย่างไร ต้องเริ่มจาก
หน่วยงานไหน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุที่ควรมีการศึกษาเรื่องการใช้ชุมชนมาเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การสารวจกลุ่มเป้าหมายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันทางสภากาชาดไทยต้องมีการ
สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัดก็ต้องมีการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ และ
รวมทั้งอาเภอที่ไม่มีกิ่งกาชาด และกิ่งกาชาดอาเภอก็ต้องสนับสนุนฐานการปฏิบัติงานในแต่ละชุมชนด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกกิ่ง
กาชาดอาเภอในปัจจุบัน
2) เพื่อศึกษาทัศนะของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอ
เกี่ยวกับแนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานโดยเน้นที่ชุมชน
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ขอบเขตการศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและกิ่งกาชาด
อาเภอ

สมมติฐานการศึกษา
1) สังกัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน
การปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
2) เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อ
ชุมชนแตกต่างกัน
3) อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อ
ชุมชนแตกต่างกัน
4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการ
ปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
5) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการ
ปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
6) ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน
การปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
7) การได้รับการอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการทางานเพื่อชุมชนที่
แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน ของเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก และกิ่งกาชาดอาเภอ ผู้ศึกษาได้วางแนวในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1) แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Approach)
2) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการ
3) แนวคิดเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร
4) ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอาเภอ
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5) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6) กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สังกัดที่ปฏิบัติงาน
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การอบรม

ตัวแปรตาม
ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงาน

ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องวิจัยเรื่อง “แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนของเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก และกิ่งกาชาดอาเภอ” มีวิธีการศึกษาดังนี้
1) วิธีการศึกษา
2) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การวิเคราะห์ข้อมูล
1 วิธีการศึกษา
วิธีศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยท าการศึกษาข้อมูล จาก
หนังสือเอกสารทางวิชาการบทความในวารสารวิทยานิพนธ์งานวิจัยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้
สร้างขึ้นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร
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2) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มประชากรที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และกิ่ง
กาชาดอาเภอที่ปฏิบัติงานจริง ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด จานวน 70 คน กิ่งกาชาดอาเภอจานวน 120 คน
รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษา 190 คน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามประกอบด้วย คาถามปลายเปิด และคาถามปลายปิด โดยมีประเด็นในการศึกษา ซึ่ง
แบ่งเป็นคาถาม 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรศึกษา ได้แก่ สังกัดที่ปฏิบัติงาน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การได้รับการอบรมความรู้ เป็นคาถามปลายปิด
ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ แนวคิดการขยายฐานการปฏิบัติงาน
ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายปิด โดยใช้แบบ Rating Scale ซึ่งสร้างมาตราวัดประมาณค่าออกเป็น
5 ระดับ คือ เห็นด้วย ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้วิธีการดังนี้
เก็บข้อมูลกับเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอาเภอ จานวน 4 อาเภอ ด้วยตนเอง จานวน
190 ชุด
5) การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนน าลงไปใส่รหัส แต่ล ะชุด แล้วน าไปบันทึกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และค านวณค่า ทางสถิติ การ
ประมวลผลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โ ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical
Package for the social science)
การวิเคราะห์ในการศึกษาใช้สถิติดังนี้
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation)
การแปรผล
เกณฑ์การกาหนดระดับคะแนนสาหรับข้อความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงบวก (Positive) คือ
มากที่สุด
มีน้าหนักคะแนน 5
มาก
มีน้าหนักคะแนน 4
ปานกลาง
มีน้าหนักคะแนน 3
น้อย
มีน้าหนักคะแนน 2
น้อยที่สุด
มีน้าหนักคะแนน 1
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เกณฑ์การกาหนดระดับคะแนนสาหรับข้อความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงลบ (Negative) คือ
มากที่สุด
มีน้าหนักคะแนน 1
มาก
มีน้าหนักคะแนน 2
ปานกลาง
มีน้าหนักคะแนน 3
น้อย
มีน้าหนักคะแนน 4
น้อยที่สุด
มีน้าหนักคะแนน 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 มีทัศนะดีมากที่สุด

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการศึกษาเรื่องแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชน ของเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลกและกิ่งกาชาดอาเภอ โดยใช้แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นของเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอาเภอ จานวน 190 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 กิ่งกาชาดอาเภอ
วังทอง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 กิ่งกาชาดอาเภอบางระกา จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
16.3 กิ่งกาชาดอาเภอนครไทย จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 กิ่งกาชาดอาเภอวัดโบสถ์ จานวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอ เป็นเพศชาย จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.2 เพศหญิง จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอมีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 อายุ 31-35 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 อายุ 36-40 ปี จานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 อายุ 46-50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 อายุ 51-55 ปี จานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อายุ 56-60 ปี จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และอายุมากกว่า 60 ปี
จานวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 30
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สมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และสมาชิ ก กิ ่ ง กาชาดอ าเภอมี ส ถานภาพสมรส
สถานภาพโสด จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 สถานภาพสมรส จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ
80 สถานภาพหย่า/หม้าย จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 74
สมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และสมาชิ ก กิ ่ ง กาชาดอ าเภอมี การศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ระดับมัธยมศึกษา จานวน 8 คน คิด เป็นร้อยละ 4.2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่ า จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ปริญญาตรี จานวน 133
คน คิดเป็นร้อยละ 70 และปริญญาเอก จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา 1-5 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระยะเวลา 6-10 ปี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
15.3 ระยะเวลา 11-15 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ระยะเวลา 16-20 ปี จานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระยะเวลา 21-25 ปี จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และระยะเวลา 26 ปีขึ้นไป
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิ ษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอมีการอบรมความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการทางานเพื่อชุมชน ผู้ที่เคยได้รับการอบรม จานวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 และผู้ที่ไม่เคยได้รับการอบรม จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0
2) ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน
ตารางที่ 1 ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน
ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน
จานวน
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
ตารางทื่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

1. สังกัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนว
ทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

2. เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน
การปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

3. อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน
การปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

4. สถานภาพสมรสที่แตกต่า งกันส่ งผลให้ม ีทั ศนะในเรื่ องของแนว
ทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

5. ระดับ การศึก ษาที่ แตกต่า งกั นส่ งผลให้ ม ีท ัศ นะในเรื่ อ งของแนว
ทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้ มีทัศนะในเรื่องของ
แนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

7. การได้รับการอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการ
ทางานเพื่อชุมชนที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการ
ขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนของเหล่ากาชาดจั ง หวั ด
พิษณุโลก และกิ่งกาชาดอาเภอ พบว่า ควรมีการขยายการปฏิบัติงานโดยให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการทางานเพื่อชุมชนของคน 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 สังกัดที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะทาให้มี
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = -.010 , Sig. =
.891) หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุ โลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่สังกัดที่
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อ
ชุมชนแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ
สมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีสังกัดปฏิบัติงานแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกิ่งกาชาด
อาเภอ มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่เหมือนกัน เพราะทางาน
ภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะทาให้มีทัศนะในเรื่องของ
แนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = -.113, Sig. = .122) หมายความว่า
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีทัศนะในเรื่อง
ของแนวทางการขยายฐานการปฎิบ ัติ งานเพื่ อชุ มชนที ่เหมื อนกัน เพราะท างานโดยมี เป้ า หมาย
เช่นเดียวกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่ จะทาให้มีทัศนะในเรื่อง
ของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = .052 , Sig. = .478) หมายความว่า
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีอายุที่แตกต่าง
กันมีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติการเพื่อชุมชนที่เหมือนกันเพราะท างาน
ภายใต้พัฒนกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มี
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = .031 , Sig. =
.669) หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชน
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่ง
กาชาดอ าเภอที่มีส ถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการ
ปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่เหมือนกันเพราะทางานภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน

675
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีทัศนะใน
เรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบั ติง านเพื่ อชุมชนแตกต่างกัน (r = .143 , Sig. = .050)
หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีผลทาให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชน
แตกต่างกัน เพราะผู้ที่มีความรู้มากกว่าจะมีความเข้าใจ และมีแบบแผนในการทางานแตกต่างจากผู้ที่
มีความรู้น้อยกว่า
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะทา
ให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = .135 , Sig. =
.064) หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อ
ชุมชนแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ
สมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกจะมีทัศนะในเรื่องของแนวทางการ
ขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่เหมือนกันเพราะทางานภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
เช่นเดียวกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า การได้รับการอบรมที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะทาให้มี
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน r = -.046 , Sig. =.526)
หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอที่การได้รับการอบรม
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทาให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอาเภอ
ที่มีการอบรมที่แตกต่างกันจะมีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่
เหมือนกันเพราะทางานภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน
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10.00-10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.10-10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายนภพล มาลัย
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอำเภอใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
10.20-10.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.30-10.40 น. เบรกอาหารว่าง
10.40-10.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายนารา ม่วงฉาย
ประสิทธิผลในการในการชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ของนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
10.50-11.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.00-11.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจตุพงษ์ แจ้งมุข
การศึกษาผลกระทบจากการนำพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ มาบังคับใช้แก่ผู้
ประกอบกิจการโรงงาน ในจังหวัดพิษณุโลก
11.10-11.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.20-11.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายชยุตม์ ตันติพลานิสงฆ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดอุตรดิตถ์
11.30-11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.40-11.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ของโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน พื้นที่ตำบลท่างาม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
11.50-12.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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หน้า2

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 21
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
ห้องบงกชเพชร ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
(ช่วงบ่าย) (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที)
เวลา 12.30-12.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสัณหณัฐ พรสิริชัยมงคล
ปัจจัยใดบ้างของประชาชนในอำเภอสากเหล็กที่มีผลต่อการตัดสินใจในการมาใช้บริการของ
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
การบริหารจัดการที่สนับสนุนการให้บริการที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า (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 กุลสวัสดิ์
ช่วงบ่าย (ต่อ)
14.30-14.40 น. เบรกอาหารว่าง
14.40-14.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวชนิภรณ์ พรหมภักดิ์
สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
15.00-15.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายภานุวัฒน์ กำธรสิริพิพฒ
ั น์
ประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษานาแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร ที่
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 จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย
พ.ร.บ. ของสำนักงาน คปภ.
15.50-16.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
16.00-16.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายณัฐวัตร ศรีสุโข
สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต กรณีศึกษา สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก
16.10-16.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ

แต่งกายด้วยชุดสูทนิด้า เสื้อตัวในเป็นเสื้อรุ่นสีม่วง
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หน้า4

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 21
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเสาร์ที่ 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
การมีส่วนร่วมของประชนชนที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แปลงอพยพ
จังหวัดอุตรดิตถ์
08.20-08.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
08.30-08.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวนภมณฑ์ ฝีปากเพราะ
ภาวะการเป็นผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานปกครองท้องที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
08.40-08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
08.50-09.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร้อยเอกนัฐกรณ์ บุญเรือง
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจำการในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31

09.00-09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
09.10-09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางชยาภรณ์ ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์
ปัจจัยเส้นทางของการเป็น Life Partner ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและสุขภาพ
09.20-09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
09.30-09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน์
ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
09.40-09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
09.50-10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวศิริกาญจณ์ ฉายะกูล
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลสำเร็จต่อองค์กร กรณี:ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
10.00-10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
การนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ นศ.M.P.A.ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก
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ห้องบงกชทอง รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา
(ช่วงเช้า) ต่อ
10.10-10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายยศพัทธ์ จันทร์ทิพย์
ปัจจัยที่ส่งผลการประยุกต์ใช้แผนพัฒนาอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
10.20-10.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.30-10.40 น. เบรกอาหารว่าง
10.40-10.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายมาโนชน์ เลิศล้ำ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา:พนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด(มหาชน)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
10.50-11.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.00-11.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร.อ.สรวิศ อยู่คำ
การศึกษาความเข้าใจในการดูแลแลพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของกำลังพลกองพลพัฒนาที่ 3
ต่อกรณีศึกษาโครงการ Smart Man Smart Soldier ของกองทัพบก
11.10-11.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.20-11.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายปริญญา ปิ่นเพชร
การศึกษาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว กรณีศึกษา ศาล
ยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก
11.30-11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.40-11.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวพิชญวดี แปงการิยา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ 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 รุ่นที่ 21
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันเสาร์ที่ 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 ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก
12.40-12.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.50-13.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสุกัญญา กันปาน
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
13.00-13.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
13.10-13.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวนิชนันท์ ผุยพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
13.30-13.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายวิเชียร หมอยา
การประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร 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
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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
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินนโยบาย การบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กรณีศึกษาสำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาค
เหนือตอนล่าง 1
14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
15.00-15.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสุรัตน์ ช้างทอง
ทัศนะของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดที่มีต่อบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
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
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร
15.50-16.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ

แต่งกายด้วยชุดสูทนิด้า เสื้อตัวในเป็นเสื้อรุ่นสีม่วง
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