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คำนำ 

 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา  
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยแล้ว ยังกระตุ ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง  ๆ ที ่เกี่ยวข้องกับ 
องค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา จึงได้
จัดทำหนังสือรวมบทความการทำวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงานการศึกษาและ
วิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในวิชา 
รศ.9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาในระดับคณะ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และ
การบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระมีจำกัด  
ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

 

 



(1) 
 

สารบัญ 

 

บทความวิจัย หน้า 
ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีมที่มผีลต่อประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน
กสทช. ในส่วนภูมิภาค 
กนกพร   คงสวัสดิ ์

1 

ปัจจัยที่มผีลตอ่การตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลเิคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตจงัหวัดพิษณุโลกและอุตรดติถ์ 
กนกวรรณ  จันทร์ทรง 
 

17 

ผู้นำในอุดมคติของพนกังาน 
กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
กมลวรรณ  ถาวรชาติ 
 

31 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
กรณีศึกษา ศูนย์ดำรง ธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร 
กัญญณัท  สุนทรวิภาต 

50 

ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัตงิานด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ของที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
กิตติศักดิ์ ปาตีคำ 
 
การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
คเณศ   พูลเกษม 
 

62 
 
 
 

70 

ความพึงพอใจลูกค้าการใช้บริการด้านสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเขตธุรกิจ เอสเอ็มอี ขนาดเล็กนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
ฉัตรชัย   รอดจักร์เข็ญ 
 
การบริหารจัดการทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติติงานของพนักงาน กรณีศึกษา
เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ชนากานต์   สุภลาภ 

80 
 
 
 

92 



(2) 
 

บทความวิจัย หน้า 
 
แนวทางการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษาองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

ชัยนาท   น้อยสอน 

107 

  
การขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม( Conflict of Interest) 
ของเจ้าหน้าทีร่ัฐ กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจในสงักัดสถานีตำรวจภูธรท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ฐิติรัตน์   เวศแก้ว 
 

119 

ปัจจัยทางการบรหิารทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสงักัดส่วน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก 
ณิชชา   ทุคหิต 

135 
 
 
 
 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
โสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
ดำรงศักดิ์   ชุ่มเย็น 

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทมีของทมีบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ 
ธันยิกา   บัวทอง 
 

148 
 
 
 

164 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มผีลตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
ธีรพงค์   พงษ์พานิช 
 

177 

สมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการทำงาน
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร 
ธีระ   แนวเงินดี 
 

191 

 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพันพนกังานในองค์การ กรณีศึกษา พนักงาน บมจ.อาคเนย์
ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ 
นงนุช   จันทร์ชูวงศ์ 
 
 

 
204 
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บทความวิจัย หน้า 
 
คุณภาพการจัดเกบ็ข้อมลูความจำเป็นพื้นฐาน กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จงัหวัด
พิษณุโลก 

 
216 

นันทิญา   ประดับวงศ์ 
 

 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกใช้บรกิารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก 
น้ำฝน   สิงขรณ์ 

232 

 
ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้วเข้าสู่ภาวะซมึเศร้าของข้าราชการตำรวจ 
กรณีศึกษา สำนักงานพสิจูน์หลักฐานตำรวจ 
ร.ต.อ.บุญญาภาส   เพ็งฤกษ์ 

 
248 

 
การเรียนรูจ้ากการปฏิบัต(ิAction Learning)กับการเพิม่ผลติภาพในการดำเนินธุรกจิ
ของร้านค้าสาระพัน รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก 
ประภาพรรณ   สุดตา 
 

 
264 

ปัจจัยที่มผีลตอ่ประสทิธิภาพการทำงานของตำแหนง่รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 
สังกัดตำรวจภูธรจงัหวัดตาก 
ร.ต.ท.หญงิพิชชนันท์  ทองเตม็ 
 

282 

ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ที่มีต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ 
ภูวิศร   ขุนโขลนสถาพร 
 

295 

การปรับตัวของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้า
มาใช้ กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก 
มิ่งขวัญ   อนุมา 
 

309 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพกัและพฤติกรรมการใช้บริการการเช่า
ห้องพกั กรณีศึกษา เดอะลุครสีอรท์ อำเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 
รักศาสตร์   แก้วมณี 
 
 
 

325 



(4) 
 

บทความวิจัย หน้า 
 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำของผูก้ระทำผิดในคดียาเสพติด สำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 
นางสาวรัดใจ   กสิณอบุล 
 

 
338 

 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความผูกพันในการทำงานของข้าราชการสงักัดกรมการ
ปกครอง จังหวัดพิจิตร 

 
351 

วันทนา   ขวัญสวย 
 
การประเมินผลโครงการบางระกำโมเดล กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก 
วิทยา   พงษ์หนาด 

 
 

362 
 

การบริหารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาล
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
ศรัณย์ลักษณ์   โอ่งวัลย ์
 

377 

 
การประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ปี 2562 
สมพิศ   สรเศรษฐวาณิช 
 

 
391 

การมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษา
องค์การบรหิารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจิตร 
สาวินีย์   หน่อท้าว 
 

407 

 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อการบรหิารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มปีระสิทธิผล 
กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สิงหา   แก่นเมือง 
 

 
426 

การศึกษาวิเคราะห์ความสำเรจ็ของแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
สุพัตรา   เรือนอินทร ์
 
 

446 



(5) 
 

บทความวิจัย หน้า 
 
การมสี่วนร่วมของชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอบุัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร ่
อนุพงษ์   โค้ปัน 
 

459 

การพัฒนาประสทิธิผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ กรณีศึกษา อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

465 

อนุวรรตน์   แผ่ทอง 
 
 
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของงานทะเบียนและบัตร 
กรณีศึกษาสำนักทะเบียนอำเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชียงราย 
อิทธิพัทธ์ิ   รัตนรักษพงศ์ 
 
การบริหารพสัดุอย่างมปีระสทิธิภาพ กรณีศึกษา องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำพูน                          
เอี่ยมศริิ   สุริยะ 

 
 
 

474 
 
 
 

484 

  
การประเมินความต้องการของผู้สงูอายุ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดทำโครงการ 
กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
กชนิภา   เขียวดอกน้อย 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการทำงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก 
กีรติ   กุศลรัตน์ 
 
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ของประเทศไทย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่
สะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน 
คณิตนนท์   อินทสิทธ์ิ 
 
การมสี่วนร่วมของประชาชนกับการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด กรณีศึกษา 
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย   บัวกุล 
 
การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีศึกษากรณีแผนป้องกันอัคคีภัย 
เชิดชัย   คงจำนง 

497 
 
 
 

512 
 
 
 

525 
 
 
 

538 
 
 
 

551 
 



(6) 
 

บทความวิจัย หน้า 
 
การมสี่วนร่วมในการแก้ใขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอน้ำปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
ฐิติภัทร   บุญแท ้
 
สมรรถนะพยาบาลส่งผลตอ่คุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 
ของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
เตือนใจ   ตัณฑ์พะลัง 
 
 
การศึกษาปจัจัยทีส่่งผลสำเรจ็ต่อการนำนโยบายการจัดระเบยีบสังคมด้านสถาน
บริการและคล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรณีศึกษาสถาน
บริการและคล้ายสถานบริการในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นพดล   อินน้อง 
 
ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการงานทะเบียนและบัตรระหว่างสำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลี และ สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมอืงตาคลี จ.นครสวรรค์ 
นริศรา   เหลี่ยมเคลอืบ 
 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสมัฤทธ์ิการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร 
สังกัดกองพลทหารราบที่ 4 
ร้อยเอกนิสสรณ์   ฮะวังจ ู
 
แนวทางการบรหิารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก กรณีศึกษา หอการค้าในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
บรรณารักษ์  สีหะอำไพ 
 
ประเมินผลโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปงีบประมาณ 2561 
ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
บุญญฤทธ์ิ   ราชเนตร 
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัลกัษณะปกครองหมูบ่้านและลักษณะปกครองตำบล ตาม 
พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นทีอ่ำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปฏิพันธ์   คงแดง 
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บทความวิจัย หน้า 
 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบยีนของสำนักทะเบียน
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
รักวรินทร์   ลิขิตจินดาวัฒน ์
 
ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกจิโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา 
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว 
ลภัสรดา   ซ่อนกลิ่น 
 
ปัจจัยที่จะทำใหเ้กิดความรกัในงาน(ฉันทะ)อันจะสง่ผลให้ "งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข" 
กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
พันตำรวจเอกวิชาญ   บัวศักดิ์ 
 
การประเมินผลโครงการสง่เสรมิและพัฒนากระบวนการผลติข้าว ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
ศุภชัย   พรหมจักร 
 
ปัจจัยองค์กรแหง่การเรียนรู้ทีส่่งผลตอ่ประสทิธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษาของ
ผู้ปฏิบัตงิานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค 
สุทธินีย์   กรีอินทอง 
 
 
การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
นายอภิชาติ ลิ้มเมธี 
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ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ 
กรณีศึกษาในเขตเทศบาลต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

 
กนกพร  คงสวัสดิ์ 1  

รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์ 2  

 
บทคัดย่อ 

ประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำ เภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว และสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะจาก
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยทำการประเมิน 2 ระดับ 
คือ การประเมินประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการประเมินระดับโครงการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์  

การดำเนินงานสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร โครงการฯ สัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาฯ ตรวจสอบ และสังเกตจากการดำเนินกิจกรรม
และผลการดำเนินงานจริง  และสอบถามประชากรตัวอย่างที่เป็นผู ้รับบริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  370 ตัวอย่าง ผล
การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี ระยะเวลาท่ีอยู่
อาศัยในพื้นท่ี 41-50 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพเกษตรกร  เป็นผู้ไม่มี
ตำแหน่งในของชุมชน และไม่เคยขอรับการสนับสนุน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะ 3 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการติดต่อประสานงาน ด้านศักยภาพ
และความพร้อมของบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพรวมในระดับมาก 

ผลการศึกษาพบว่า ในการขับเคลื่อนพัฒนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี สำหรับ
ปี 2562 สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและนโยบายของนายก  เทศมตรี
ตำบลห้วยแก้ว ในประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร โดยยังให้ความสำคัญน้อยในด้านการพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้  
ในประเด็นด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายังมีประสิทธิผลน้อย เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ ปัจจัยจากฝ่ายการเมือง และสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ควร
ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเปน็ฐานราก
ของการสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพไม่ได้เลยหากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นทุนทางธรรมชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมและเสื่อมโทรม 
หากไม่สามารถรักษาระดับความสมดุลของระบบนิเวศของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
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ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่นั ้นๆ ก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์อื ่น ได้ เพราะเกือบทุก
ยุทธศาสตร์ล้วนแต่ พึ่งพาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน จึงควรเพิ่ม
โครงการและวงเงิน งบประมาณสำหรับยุทธศาสตร์นี้ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณา
กำหนดวงเงิน งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ควรให้ความสำคัญที่ระดับของผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ควรปรับปรุงในกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ คือเรื่อง
การมีแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูล ข้อเสนอโครงการ และการขอใช้บริการ และการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารการดำเนินแผนงาน โครงการของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ยังไม่ทั่วถึง ความพึงพอใจด้าน
ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเทศบาล
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ควรดำเนินงานจัดหาหรือจัดจ้างบุคลากรมา
ดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลการดำเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค อาทิ เพิ ่มมาตรการนำแผนไปปฏิบ ัติ ให ้มากขึ ้น ให ้ความสำคัญต่อการพัฒนาด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การติดตามสถานการณ์มลพิษ มากขึ้น 
 
 

  
* นักศีกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
101  หมู่ 4  ตำบลปากทาง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
E-mail :  Prolly@windowslive.com 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไว้ในหมวดที่ 2 มาตรา 17 ภายใต้บังคับของมาตราที่ 16 โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนา และให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อนำผลไปใช้ในการแก้ไขหรือปรบัปรุง
การปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน และมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อยา่งต่อเนื่อง 

การวางแผนพัฒนาจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
ในการ ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ ่นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะผลักดันให้
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เกิดขึ้นใน อนาคตซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการ แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน รวมถึง
สามารถสะท้อนให้เห็นระดับการตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอ
บางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก  ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารการคลัง ได้เล็งเห็น
ความสำคัญและสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองนี้  เพื่อนำผลวิจัยท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา ปรับเปลี่ยน  กลยุทธ์ต่าง  ๆ  ในการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณได้อยา่ง
ถูกต้อง  เหมาะสม และสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า เวลา อย่างมี
คุณภาพให้กับองค์การต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 
3.  เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการพัฒนาท้องถ่ิน  
4.  เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ  

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.1 การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีการติดตาม 

สุนทร เกิดแก้ว (2540, หน้า, 10-11 อ้างถึงใน สมทรง กิจจาชาญชัยกุล , 2550) ได้ให้ 
ความหมายว่า  การติดตาม หมายถึง กระบวนการวัดหรือการตรวจสอบ การวัดและการตรวจสอบ
ดังกล่าว ได้แก่ การวัดนำเข้า กิจกรรม และผลผลิต ที ่ เก ิดขึ ้นในช่วงของการดำเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการติดตาม ในเรื ่องเกี ่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการที่เป็นปัญหาได้ทันท่วงทีหรือกล่าวได้อีกว่า การติดตามเป็นเครื่องมือพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับ
การปรับปรุง การบริหารโครงการ การติดตามโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1)  การติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามการปฏิบัติงานโครงการได้ผลก้าว
หน้าที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้หรือไม่  

2)  การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ได้แก่ การติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีหรือ
เทคนิคการดำเนินงานประหยัดสุดหรือไม่ ซึ ่งอาจเปรียบเทียบสัดส่วนของผลผลิตกับปัจจัยนำเข้า
โครงการ  

3)  การติดตามประสิทธิผลของโครงการ ได้แก่ การปฏิบัติงานโครงการ เกิดผลผลิตตามที่
กำหนดไว้หรือไม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการมากน้อยเพียงใด  

แนวคิดแนวคิดและทฤษฎี วิธีการติดตามโครงการ 

ชาญ สวัสดิ์สาลี (2540, หน้า. 47-49, อ้างถึงใน สมทรง กิจจาชาญชัยกุล, 2550) กล่าวถึง 
วิธีการในการติดตามผลว่านิยมใช้กันอยู่ 3 วิธี คือ  
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1)  การสังเกต หมายถึง การที่ผู้ติดตามไปเฝ้าสังเกตและเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่ โดยการ 
พิจารณาและกำหนดไว้อย่างมีระเบียบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตการเปลี่ยนไปดีข้ึน 
โดยใช้ระเบียบการปฏิบัติงาน 

2)  การสัมภาษณ์ เพื่อทราบข้อเท็จจริง ได้รับประโยชน์แค่ไหน ประสบอุปสรรคและ
ปัญหาอย่างไร ให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง 

3)  การวัดผล  ด้านจิตวิทยาจากข้อสอบมาตรฐาน (St)  ทางกายภาย วัดจากขนาด 
น้ำหนัก ส่วนสูง 

 ดังนั้น วิธีการติดตามโครงการ นิยมใช้กันอยู่ 3 วิธี คือ การสังเกต การสอบถาม การ
วัดผล   ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการดังกล่าว ในการศึกษาเรื่อง  “ ประสิทธิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหว้ยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ” 

 
 

แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล  
1)   ความหมายของการประเม ินผล การประเม ินผลหร ือ Evaluation หมายถึง 

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อการตัดส ินใจ มีการรวบรวมเช่น แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ แบบสังเกต ฯลฯ นำมาวิเคราะห์และตัดสินใจ การดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
(ประชุม รอดประเสริฐ, 2529, หน้า. 73)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 (2525, หน้า. 119) คำจำกัดความของ 
โครงการว่า หมายถึง แผนหรือเค้าโครงที่กำหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า 
"Project"   ซึ่งเป ็นส่วนหนึ ่งหรือระดับหนึ ่งของแผนงาน (Plan) บางตำรา ถือว่ามีความหมาย 
เช่นเดียวกับคำว่า “Program” ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน  

ดังนั้น การประเมินผล (Evaluation) จึงเป็นส่วนส่วนที่มีความสำคัญมากในการวางแผน 
เพราะการประเมินผลจะเป็นตัววัดและบอกให้ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติตามแผน ทำแล้วสำเร็จอย่างไร 
ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการหรือไม่ เพื่อประกอบกอบการพิจารณาหยุดดำเนินโครงการ
หรือทำต่อ (ศิริวิช ดโนทัย และคณะ, 2537, หน้า. 17) 

ผลการประเมิน จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์เพื่อปรับปรงุนำไปพัฒนาโครงการ รวมถึง
เพื่อวางแผนงานในอนาคต ในกระบวนการวางแผนการประเมินผลมคีวามสำคัญ และคุณประโยชน์ ดังนี้  

1)  การประเมินช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมี
ความชัดเจนข้ึน กล่าวคือ ส่วนใดที่ไม่ชัดเจนจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสีย
ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงาน  

2)  การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์
เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะหข้์อมูลหรือปจัจยัทุกส่วนของโครงการ ซึ่งหากพบ
ปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเหมาะสมคุ้มค่าโดยมีทรัพยากรในจำนวนหรือ
ปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน ทำให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไป อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ  
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3)  การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุเป้าประสงค์ ดังที่ได้กล่าวว่าโครงการเป็น
ส่วนหนึ่งของแผน ดังนั้น เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรงุแก้ไขย่อมจะทำให้ แผนงาน
ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  

4)  การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความเสียหาย เช่นด้านผลกระทบ 
(Impact)  

5)  การประเมินโครงการเป็นการควบคุมและตรวจสอบชนิดหนึ่ง โดยนำมาวิเคราะห์ทุก
ปัจจัย ได้แก่ข้อมูลนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) ทุกขั้นตอน เพื่อ
พิจารณาย้อนกลับ (Feedback) ดำเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ต้องการ 
ดังนั้น จึงถือได้ว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ  

6)  การประเมินโครงการช่วยให้ผู้บรหิารสามารถตัดสินใจในการบรหิารโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการประเมินโครงการจะทำให้ผู้บริหารทราบถึงอุปสรรคปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความ
เป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่า จะ
ดำเนินโครงการต่อไปหรือยุติโครงการ นอกจากนั้น ผลการประเมินโครงการยังเป็นข้อมูล สำคัญในการ
วางแผนหรือกำหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

ดังนั้น แนวคิดการประเมินผล จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ รวมถึงการวางแผนงานในอนาคต ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดังกล่าว ในการศึกษาเรื่อง“ ประสิทธิผล
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาล
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ” 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
1) ความพึงพอใจ  
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2526, หน้า. 9, อ้างถึงใน วรรณวิมล จงจรวยสกุล , 2551) ได้ให้ 

ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของเราและมีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับ 
ความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึก พิณ ทองพูน (2529, หน้า. 9 อ้างถึงใน วรรณวิมล จงจรวย
สกุล, 2551) ความพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีที่ได้รับสนองความต้องการทางสิ่งของหรือจิตใจ   

หลุย จำปาเทศ (2533, หน้า. 9, อ้างถึงใน วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551) ความพึงพอใจ 
หมายถึงความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จาก สายตา 
คำพูดและการแสดงออก  

กิตติธัช อิ ่มวัฒนกุล (2553) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ส ึกชอบหรือพอใจใน 
องค์ประกอบ และสิ่งจูงใจด้านต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจาก พฤติกรรม 
เช่น สายตา คำพูด ลักษณะท่าทาง เป็นต้น จากความหมาย 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกดี รู้สึกชอบ ด้วย ความยินดีเต็มใจ พอใจ ที่
สนองความต้องการ ด้วยการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น สายตา คำพูด ท่าทางต่างๆ เป็นต้น 

2) องค์ประกอบของความพึงพอใจ  
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการที่เกิดข้ึนในกระบวนการบรกิารระหว่างผู้

ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นประสิทธิผลด้านคุณภาพในการให้บริการโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสดุต่อ
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ผู้รับบริการในระยะเวลาที่ต่างกัน (วรรณวิมล จงจรวยสกุล , 2551)ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการ
ประกอบด้วย 

(1) ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์
บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภท  ตามที่ควรจะ เป็นมากน้อย
เพียงใด  

(2) ด้านการรับรู้คุณภาพของการนำเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ  
นำเสนอบริการในกระบวนการบรกิารของผู้ใหบ้รกิารมีความเหมาะสมมาก         น้อย เพียงใด ไม่ว่าจะ
เป็นความสะดวก  ในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการ       แสดงออก ของการให้บริการตามบทบาท
หน้าที่และปฏิกิริยาตอบสนองการ       บริการของผู้ ให้บริการต่อผู้รับบรกิารในด้านความรับผิดชอบตอ่
งาน การใช้ ภาษา สื่อ ความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้อง      กับการ
สร้าง ความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 

ดังนั ้น แนวคิดที ่ เก ี ่ยวก ับความพึงพอใจ ประกอบด้วย ความพึงพอใจ   และ
องค์ประกอบความพึงพอใจ ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดังกล่าว ในการศึกษาเรื่อง “ ประสิทธิผลของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบล
ห้วยแก้ว  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ” 

3.2   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาสังเคราะห์

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สาธารณะขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ มุ่งศึกษาประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการสาธารณะ สำหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

2.2.1  ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา  ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม  ระยะเวลาที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้วการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ  การขอรับการสนับสนุนโครงการ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ 4 ด้าน
ได้แก่  การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินทรัพยากร การประเมินกระบวนการ การประเมินผล
ผลิต  

2.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 
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ตัวแปรต้น  
(Independent)  

ตัวแปรตาม 
(Dependent) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระยะเวลาอยู่ในพื้นท่ี 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- การด ารงต าแหน่ง 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 

- การขอรับการสนนัสนุนโครง

การ 
 ปัจจยัน าเขา้ (Input) 

1) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม  
(2) การประเมิน ทรัพยากร  
(3) การประเมินกระบวนการ  
(4) การประเมินผลผลิต       

      

 
เพื่อประเมินประสิทธผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา 

และความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการสาธารณะ 

ของเทศบาลต าบลห้วยแกว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
4.  วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
            เป ็นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research)  และเช ิงค ุณภาพ  (Qualitative 
Research) โดยกำหนดสาระสำคัญในการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

3.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3.5  สมมุติฐานการวิจัย 
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4.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากรตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย ประชากรกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลหว้ยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 370 คน  ซึ่งมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแยกเป็น ดังนี้  

ประชากรตัวอย่างกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

• ประชากรตัวอย่างในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการ
และการดำเนินงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ใช้
วิธีการสุ่มให้บริการของโครงการ ทั้งนี้โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) กำหนดค่าระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ของการสุ่มตัวอย่าง และให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5%  ในการกำหนดขนาดของ
กลุ ่มตัวอย่าง (Sample size) เพื ่อให้ได้จำนวนประชากรตัวอย่างที ่มากพอที่จะเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมด  
           สูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างของ TARO YAMANE  

n =        N     .                     
                           1+Nd2  

เมื่อ   n = ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย  
N =ประชากรทั้งหมด  
D = ระดับความมีนัยสำคัญ   
 

  แทนค่า  n  =               5,100 
                                  ------------------------- 
             1 +5,100 (0.05)2 
    =          370  คน 
 ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 คน  จากจำนวนประชากร 5,100 คน   
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ทำการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ทำการค้นคว้าจากเอกสารตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับเรื่องการ
วิจัยในครั้งนี้  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนมีรายละเอยีด
ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ ระดับการศึกษา อาชีพ การดำรงตำแหน่ง การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
การขอรับการสนันสนุนโครงการ ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบเรียงลำดับ 
(Ordinal Scale) 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 
โดยใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval  Scale) โดยใช้คำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า  มี 5 ระดับ 
ของลิเคอร์ท (Likert’s Five Rating Scale) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบตามความหมาย    

1  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด  
2  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย  
3  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง  
4  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก  
5  หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
เกณฑ์การประเมินผล ประเมินผลโดยใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 

ตามสูตรต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549) 
จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  =  ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด 

จำนวนอันตรภาคช้ัน 
=  5 – 1 

       5 
=  0.80 

จากช่วงดังกล่าว นำมาแบ่งเป็นช่วง ช่วงละเท่า ๆ กัน เพื่อกำหนดเป็นความกว้างของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ    ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
มากที่สุด      4.51-5.00   
มาก       3.51-4.50   
ปานกลาง      2.51-3.50  
น้อย       1.51-2.50  
น้อยที่สุด      1.00-1.50   

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมของผู้รับบริการสาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.3.1 รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562  

4.3.2  คัดเลือกโครงการเพื ่อทำการประเมิน เป็นโครงการที ่ได้รับการอนุมัติและจัดสรร
งบประมาณดำเนินงานแล้ว 

4.3.3  ออกแบบเครื่องมือในการสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยแบบสำรวจ
การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ในการ 
ให้บริการ และการดำเนินงานพัฒนาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ 
พ.ศ. 2542 ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกแบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บร ิการสาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ ่ม จั งหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ 2562 

4.3.4  การสำรวจรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  
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1)  ข้อมูลจากเอกสาร จะนำมาประมวลและสังเคราะห์แยกรายประเด็น  
2)  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างกลุ่มต่างๆ จะนำมาทำการแปรผลและ 

บันทึกข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการประมวลผลและจัดทำตารางแสดงค่าสถิติ  
3)  การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพจะทำการวิเคราะห์และสรุปผลแยกราย 

ประเด็นและรายยุทธศาสตร์ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะทำการวิเคราะห์และสรปุผลแยกรายโครงการและ
รายส่วนงานที่รับผิดชอบ  

4) การจัดทำรายงานจะเป็นการบรรยายข้อมูลโดยมีรูปภาพและตารางสถิติประกอบ 
 

4.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

การศึกษาในครั ้งนี ้  ผ่านการประเมินความเม่นตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาและปรับให้เหมาะสมครอบคลุมทุกประเด็นที่
จะทำการวิจัย  หลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของคำตอบที่ได้รับและนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์หาค่าสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั ้งหมดผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science)    

 
5.  ผลการศึกษา  

          นำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 
5.1  ประสิทธิผลแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลห้วยแก้วเพื่อ
เป็นข้อมูลการพัฒนาการให้บรกิารสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พิจารณาจากสัมฤทธิ์ผลของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนากระบวนการวางแผนและดำเนินงานพัฒนา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว นอกจากนี้จุดมุ่งหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของ
โครงการ คือ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อเป็นข้อมูล
การพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปีสำหรับปีพ.ศ. 2562  เห็นได้ว่า เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ให้
ความสำคัญกับการผลักดันหรือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในขณะที่ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ ได้รับความสำคัญในการผลักดันหรือขับเคลื่อนพัฒนาต่ำที่สุด   

จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อเทศบาลตำบลห้วยแก้ว  ที่สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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และมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว   

ประสิทธิผลในระดับแผน จะเห็นได้ว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี สำหรับปี 
2562 สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและนโยบายของนายกเทศมตรีตำบล
ห้วยแก้ว ในประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร โดยยังให้ความสำคัญน้อยต่อการพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ 

5.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะ  

จากปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจำนวน 197 คนเป็นเพศชาย จำนวน 173 
คน  อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี  มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้วส่วนใหญ่อยู่
อาศัย 41-50 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี
อาชีพเกษตรกร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
และไม่เคยขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว  ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกรายงานบริการ พบว่าด้านกระบวนการข้ันตอนการติดต่อระสานงานในภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก  สิ่งที่ควรปรับปรุงในกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ คือ เรื่องการมีแบบฟอร์ม
และตัวอย่างการกรอกข้อมูล ข้อเสนอโครงการ และการขอใช้บริการ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินแผนงาน โครงการของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ยังไม่ทั่วถึง ความพึงพอใจด้านศักยภาพและความ
พร้อมของบุคลากร ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่จอดรถ ห้องน้ำ มีเพียงพอและ
เหมาะสม อาคาร สถานที่ สะอาด มีบรรยากาศ  ร่มรื่น ปลอดโปร่งสะดวกสบาย มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่
ทันสมัย มีป้ายแสดงข้อมูล สถานที่ และบุคลากรที่ต้องการติดต่อชัดเจน ช่องทางการติดต่อพบว่า 
ประชากรตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
6.  สรุปอภิปรายผลการศึกษา  

ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถ่ิน และตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร  

การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณรายจ่าย ความสอดคล้องของ
แผนพัฒนากับนโยบาย/ยุทธศาสตร์จังหวัด และการขับเคลื ่อนแผนดำเนินงานที่กำหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี   จึงเป็นสิ่งบ่งช้ีระดับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้งโดยภาพรวมและราย
ยุทธศาสตร์  เป็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดและบรรลุวิสัยทัศน์
การพัฒนา จึงมีความสัมพันธ์กับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือกล่าวได้ว่า งบประมาณรายจ่าย
ที่กำหนดในแผน เป็นสิ่งบ่งชี้ระดับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทั้งโดย ภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ 
รวมถึงสามารถสะท้อนให้เห็นระดับการตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิผล 

ดังนั้น การบริการสาธารณะพื้นฐานของชุมชนที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มี
ประสิทธิผล สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ 



12 

 

ประสิทธิผลแผนการดำเนินงานพัฒนาปีพ.ศ. 2562 ซึ่ งเป็นแผนที่จัดทำตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เห็นได้ว่า จำนวนโครงการและงบประมาณเปรียบเทียบระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี กับแผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าจำนวนโครงการและงบประมาณได้ถูกปรับลงมาก (โครงการปรับลดลง 
269 โครงการ งบประมาณปรับลดลง 476,556,240 บาท) ขณะเดียวกัน การให้ความสำคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก็มีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี จึงเห็นได้ว่า การ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี ยังมีประสิทธิผลน้อย ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ ปัจจัยจากฝ่ายการเมือง และสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี  
1) การจัดทำแผนงานและงบประมาณเพือ่บรรจใุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปีต้อง คำนึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนขณะที่ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปีให้บรรลุผล ตามเป้าหมาย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานและ งบประมาณ รวมถึง
ความสอดคล้องและระดับการตอบสนองต่อนโยบายของนายกเทศเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว จังหวัด
พิษณุโลกด้วย ดังนั้น จึงพบว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปีมีประสิทธิผล ค่อนข้างต่ำ 
โดยมีการ การปรับลด - ปรับเพิ ่มโครงการและงบประมาณ ส่งผลให้การพัฒนาไม่ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี  

2) การจัดทำในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความล่าช้าทำให้ไม่ 
สามารถตอบสนองสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ทั้ งนี้เนื่องจาก กระบวนการจัดทำ
แผนงานและโครงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบปฏิบัตทิี่ว่า 
ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณรวมถึงหนังสือสั่ งการ 
ต่างๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดทำประชาคม การจัดทำแผน
ชุมชนโดยชุมชนฯ ส่งผลให้มีจำนวนแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวนมาก   ซึ่งงาน
แผนงานต้องใช้เวลามากในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญก่อนบรรจไุว้ ในร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี ส่งผลให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี  มีความล่าช้า    

3) ความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ทำ ให้
ทั ้งชุมชนและหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีการปฏิบัติที ่ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ จึงต้องมีการส่งคืนแผนงาน/โครงการคืนกลับไปให้ผู้เสนอโครงการฯ ปรับปรุง แก้ไขใหม่ ซึ่ง
มีส่วนทำให้การจัดทำในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ต้องใช้ เวลาเพิ่มมากข้ึนใน
การรอการปรับแก้ไขแผนงาน/โครงการ   

4) ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปีที่งานแผนงานจัดทำจะต้องนำเสนอตามลำดับ ข้ันตอน
เพื่อให้คณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี ได้    

 
7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการสาธารณะต่อประสิทธิผลแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  มีข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการพัฒนา
ท้องถ่ินและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะต่อเทศบาลตำบลห้วยแก้ว  ดังนี้ 
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  7.1.1 เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามแผนพัฒนามากขึ้น     
  7.1.2  หากโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจง
ให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาใหก้ับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูก
แก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเทศบาลดีข้ึน   
  7.1.3  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 4 ปีได้ผลในระดับที่ค่อนข้างดี หากดียิ่งขึ้นควรพิจารณาปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดและปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำแผนฯ จนถึงการอนุมัติแผนงาน/
โครงการงบประมาณ  จนประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  7.1.4  จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารสาธารณะต่อประสิทธิผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    7.1.4.1  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากรสามารถให้คำแนะนำ 
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้องและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยยังต่ำเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น 
    7.1.4.2  ผลการวิเคราะห์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพบว่าความ
พึงพอใจด้านอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ยที่ตำ เทศบาลควร 
  7.2  ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

การวิจัยในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารการคลัง ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนใจที่
จะศึกษาในเรื่องนี้  เพื่อนำผลวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ปรับเปลี่ยน  กลยุทธ์ต่าง ๆ 
ในการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม และสามารถใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า เวลา อย่างมีคุณภาพให้กับองค์การต่อไป 

7.2.1. เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่นเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด กล้วย อ้อย มีโรงสี
ข้าว ลานรับซื้อข้าวและพืชผลทางการเกษตรจำนวนมาก มีกิจการอุตสาหกรรมกล้วยตากและแปรรูป
พืชผลการเกษตรขนาดครัวเรือนจนถึงขนาดส่งออกนอกประเทศ พื้นที่ใกล้เคียงมีโรงงานผลิตน้ำตาล
ขนาดใหญ่ การให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เนื่องจากเป็นฐานรากของการสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
ไม่ได้เลยหากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นทุนทางธรรมชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรม
และเสื่อมโทรม หากไม่สามารถรักษาระดับความสมดุลของระบบนิเวศของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ ก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์อื่นได้ 
เพราะเกือบทุกยุทธศาสตร์ล้วนแต่ พึ่งพาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน  

7.2.2 ควรน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 

ทฤษฎีใหม่ : การจัดการทรัพยากรน้ำ 
  ในการจัดการทรัพยากรน้ำนั้นทรงมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพ
ของป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรม ลักษณะดินเป็นดินปนทราย หรือการขาดแหล่งน้ำจืด การจัดการทรัพยากร
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น้ำโดยการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มีหลักและวิธีการที่สำคัญ ๆ  คือ การพฒันา
แหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใด ต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแต่ละท้องที่เสมอ และการ
พัฒนาแหล่งน้ำต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถ่ิน หลีกเลี่ยงการเข้า
ไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ ่มหนึ ่ง ไม่ว่า
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้การ
ทำงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกแห่งจึงพระราชทานพระราชดำริ ไว้ว่า ราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการช่วยเหลือผู้ที่เสียประโยชน์ตามความ
เหมาะสมที่จะตกลงกันเอง เพื่อให้ทางราชการสามารถเข้าไปใช้ที่ดินทำการก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องจัดซื้อ
ที่ดิน ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายที่มุ่งหวังให้ราษฎรมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใน
สังคมของตนเอง และมีความหวงแหน ที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นต่อไปด้วย 

ทฤษฎีใหม่ : แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นปญัหาสำคัญยิ่งในปัจจบุัน และการประกอบ

อาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใช้น้ำฝนทำนาเป็นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้
ผลผลิตข้าวอยู ่ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ป ัญหา จึงได้
พระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายและมีอาหารไว้
บริโภคตลอดปี (กรมวิชาการ, ๒๕๓๙: ๗๗) ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะ
ทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน…" (สำนักพระราชวัง, 
๒๕๔๒: ๓๑) 

  7.2.3  ควรมีการศึกษาการจัดทำแผนงาน/ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการปฏิบัติการกำหนด ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ระบุชัดเจนว่า ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 
ภารกิจที่หากไม่จัดทำแล้วจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
โครงการแก้มลิง โครงการธนาคารน้ำ โครงการสร้างฝายกั้นน้ำ โครงการเปิดทางน้ำขุดลอกหนอง คู
คลอง โครงการดูแลรักษาน้ำและสิ่งแวดล้อมฯโครงการพลังงานทดแทนนำร่อง เป็นต้น 

7.2.4  ศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมีความหลากหลายรูป
ในการจัดทำโครงการและเพื่อเพิ่มโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับยุทธศาสตร์นี้ให้สูงขึ้น และ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายเกษตรกรเพื่อระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือโครงการพลังงานทดแทนนำร่อง หรือโครงการพลังงานทดแทนตัวอย่าง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนระหว่าง
รัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและภาควิชาการ  

7.2.5  ศึกษาเรื ่องการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร สู ่การส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คู่กับชีวิตที่ทันสมัย รูปแบบผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มี
ความหลากหลายสู่มาตรฐานและเพื่อการส่งออก เพิ่มช่องทางขยายการตลาดภายในและภายนอก
ประเทศ   



15 

 

7.2.6  ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื ่องการทำเกษตรเชิงนิเวศ ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

 

กนกวรรณ  จันทร์ทรง1 

รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค2์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ และ 2)ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ จำนวน 400 คนโดยสถิติท ี ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี ่ ค่าร ้อยละ 
Independent Samples T-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation Coefficient ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ย 30,001-40,000 บาทต่อเดือน อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา
ที่ใช้ KPLUS มากกว่า 3 ปี และความถี่ในการใช้ KPLUS มีจำนวน 6-10 ครั้งต่อเดือนและมากกว่า 15 
ครั ้งต่อเดือน การทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาที่ใช้ KPLUS และความถี่ในการใช้ KPLUS มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน 
KPLUS  การทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพันธ์ปัจจัยด้านต่าง ๆ  พบว่าในภาพรวม และในแต่ละด้าน 
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และด้านการ
ออกแบบมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.566 , 0.501, 0.368 , 0.365 และ 0.321 ตามลำดับ 

 
1 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.บทนำ 
ปัจจุบันน้ี โทรศัพท์มือถือกลายเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่คนจำนวนมากใช้ในการสื่อสารกับ

ครอบครัว เพื่อน และญาติ รวมทั้งนำมาใช้ในการติดต่อทำธุรกิจ การติดต่อทำธุรกรรมทางการเงิน และ
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การซื ้อส ินค้าผ ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิเช่น facebook , Line , Twitter , Instragram , Lazada , 
Shopeeทำให้โทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย ซึ่งด้วยเหตุนี้ภาครัฐแล ะ
ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน  หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำแอพพลิเคชั่นให้บริการ
ประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  สำหรับภาคเอกชนเป็นหน่วย
ธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรจากการลกูค้า  ทำให้ทุกองค์กรต้องเร่งดำเนินการพัฒนาช่องทางการจัดจำหนา่ย
สินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ  เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าสามารถ
ทำธุรกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า การฝากเงิน การถอนเงิน การ
โอนเงิน การชำระหนี้บัตรเครดิต การชำระหนี้ค่าน้ำ การชำระหนี้ค่าไฟฟ้า การชำระหนี้ค่าโทรศัพท์  
การชำระหนี้ค่าอินเทอร์เน็ต  การจองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วรถทัวร์ การจองตั๋วรถไฟ 
แม้กระทั่งการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคช่ันfoodpandaบนโทรศัพท์มือถือ  การให้บริการ
แอพพลิเคช่ันที่หลากหลายของภาคเอกชนเหล่าน้ี สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้าที่ใช้
บริการเป็นอย่างมาก  เพราะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาลางาน และช่วยลดค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางออกจากบ้านหรือที่ทำงาน 

ในส่วนของธุรกิจภาคการเงินการธนาคารนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที ่มีการแข่งขันด้านการ
ให้บริการแอพพลิเคช่ันผ่านโทรศัพท์มือถือค่อนข้างสูง เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้าขายออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่เพิ่มสูงข้ึน ทำให้ผู้ขายสินค้าและลูกค้าต้องการแอพพลิเคช่ันด้านการเงินที่มีคุณภาพและมี
การให้บริการที่หลากหลาย ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และมีความปลอดภัยจากการถูก
ยักยอกเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีสูงที่สุด  ด้วยเหตุน้ีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จ ึงได้เริ ่มพัฒนาระบบโมบายแบงค์กิ ้งโดยเปิดตัว  ATM SIM เม ื ่อปี 2008 ซึ ่งสามารถตรวจสอบ
ยอดเงิน โอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ ของธนาคารกสิกรไทย ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และตั้งเตือนการชำระเงิน
ได้ ต่อมาเข้าสู่ยุคมาร์ทโฟนทางธนาคารกสิกรไทยจึงได้มีการเปิดตัว K Mobile Banking PLUS ใน
ปี 2013  มีการบริการหลายอย่างที่ถูกเสริมเพิ่มเข้ามาเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินง่ายข้ึนกว่าสมัย
เป็นเอทีเอ็มซิม และและสามารถปลดล็อคสกิลได้หลายอย่าง อาทิเช่น โอนเงินโดยใส่แค่เบอร์โทรศัพท์ที่
อยูใ่นเครื่อง โอนเงินต่างธนาคารจ่ายบิลชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ผ่านการสแกนบาร์โค้ด สามารถตรวจสอบ
บัญชีย้อนหลังได้ ต่อมาในปี 2017 ได้มีการปรับโฉม K Mobile Banking PLUS โดยปรับปรุงพัฒนา
แอพพลิเคชั ่น KPLUS ในส่วนของผู ้ประกอบการ SME  เพิ ่มเข้ามาซึ ่งเรียกว่า K PLUS SME  เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ซึ่งนับตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัว 
KPLUSจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุก ๆ  ปี  โดยในปี 2015 มีผู้ใช้งานประมาณ 2.6 ล้านราย จากนั้นมีการ
เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็น 4.6 ล้านรายในปี 2016 และในครึ่งปี 2017 มีผู้ใช้งานถึง 5.6 ล้านราย และ
คาดว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านกว่าราย (แมงโกซีโร่,2560) และจากการรีวิว Mobile Banking 
ของแม่ค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ page365.net พบว่า KPLUS เป็นแอพพลิเคช่ันที่แม่ค้าออนไลน์เลือกใช้
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เป็นอันดบัหนึ่ง เนื่องจากการให้บริการที่ครอบคลุมและหลากหลายมากกว่าของธนาคารอื่น ๆ (เพจสาม
ร้อยหกสิบห้าดอทเน็ต,2562) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน  KPLUS ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงแอพพลิเคช่ัน KPLUS ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 
 

2.คำถามการวิจัย 
1)ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั ่น KPLUS ของลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีอะไรบ้าง 
2)ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUSของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีอะไรบ้าง 
 

3.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
1)เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของ

ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์  
2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลเิคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์  
 

4.  การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน 

KPLUS เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ทางธนาคารกสิกรไทยได้มีการพัฒนาขึ ้นมาเพื ่อให้ลูกค้าสามารถ
จัดการเรื่องการเงินได้ง่าย โดยในปี 2013 ได้มีการปล่อยแอพพลิเคช่ันเป็นครั้งแรก ภายใต้ช่ือที่เรียกว่า 
K Mobile Banking PLUSหลังจากนั้นทางธนาคารกสิกรไทยก็ได้มีการอัพเดทแอพพลิเคชั ่นอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพรอ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ต่อมาในปี 2017 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาครัง้
ใหญ่ โดยเปิดตัวแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า K PLUS และพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่น K PLUS SME เพื่อ
รองรับการใช้งานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (แมงโกซีโร่,2562) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่
กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจนำเสนอขายต่อลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่มี
ตัวเองและไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น การไปชมกีฬา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2562)สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ลูกค้าของ
ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเรื ่องบริการธุรกรรมทางการเงิน และการบริการ
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ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารที่มีรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการอยู่ในระดับสูงสุด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ที่มีความปลอดภัยในการทำรายการ ความยากง่ายในการใช้งาน ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ใน
แง่ของการใช้งานที่หลากหลาย สร้างความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่าย 

แอพพลิเคช่ัน KPLUS มีช่องทางสมัครการใช้บรกิาร 3 ช่องทาง ได้แก่ การสมัครผ่านสาขา การ
สมัครผ่านตู้ ATM และการสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าของธนาคาร
กสิกรไทยเป็นอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานของพงษ์เทพสันติพันธ์ (2546) กล่าวว่า การให้บริการมี
หลักว่าการบริการจะต้องตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของผู้ใช้บริการได้สามารถสร้างความ
สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ ช่วยประหยัดทรัพยากร และไม่สร้างความลำบากแก่ผู้รับบริการและต้อง
เป็นการให้บริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการสงูสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัทร จันทร์โพธ์ิ 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญสูง
ที่สุดในเรื่องสามารถสมัครใช้บริการได้หลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2547) 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการให้บริการที ่ความ
สะดวกสบายในการสมัครใช้บริการ ข้ันตอนการสมัครสมาชิกเป็นไปด้วยความง่ายและรวดเรว็ ซึ่งสรุปได้
ว่า ช่องทางการให้บริการต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ มีข้ันตอนการสมัคร
ใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถสมัครใช้บริการได้ตลอดเวลา 

การออกแบบแอพพลิเคชั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ซึ่ง
แอพพลิเคช่ัน KPLUS สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถใช้งานได้
ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เช่ือมต่อได้ทั้งอินเทอร์เน็ต 4G และWifiซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสำคัญด้านลักษณะทางกายภาพในเรื ่องเว็บไซต์ที ่มีความทันสมัยสวยงามน่าสนใจ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติกาล มงคลวัจน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต ่อการต ัดส ินใจใช ้บร ิการอ ินเทอร์ เน ็ตแบงกิ้ ง (Internet Banking) ของผ ู ้ ใช ้บร ิการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในเขตกรุงเทพมหานครให้ความน่าสนใจการ
ออกแบบเว็บไซต์และกราฟฟิก  เพราะสามารถดึงดูดให้ตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของ



20 

 

ธนาคารนั้นได้ สรุปได้ว่า การออกแบบแอพพลิเคช่ันต้องคำนึงถึงเรื่องความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน
เป็นหลัก สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกเครือข่าย และต้องมีรูปแบบสวยงามและน่าใช้งาน 

ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยซึ ่งเป็นหัวใจสำคัญของแอพพลิเคชั ่น KPLUS ทาง
ธนาคารกสิกรไทยได้การพัฒนาควบคู่กันไปโดยหัวใจสำคัญของระบบความปลอดภัยในแอพพลิเคช่ัน 
KPLUS ซึ่งผู้ใช้งานต้องดำเนินการลงทะเบียน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนโดยผกู
บัญชีออมทรัพย์กับเบอร์โทรศัพท์มือถือเทา่น้ัน ข้ันตอนที่สองหลังจากลงทะเบยีนเรียบรอ้ยแล้วระบบจะ
เก็บเลขอีมี่ของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเพื่อทำการตรวจรีเช็คสถานะของโทรศัพท์ที่ใช้ทำธุรกรรม และ
ข้ันตอนสุดท้ายผู้ใช้งานจะต้องใส่เลข pin จำนวน 6 หลัก เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานก่อนที่จะ
ล็อคอินเข้าระบบ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการเข้มงวดกับมาตรฐานด้านปลอดภัยของผู้ใช้งาน
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต(ธนาคารกสิกรไทย,2562) สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ภัทรวรานนท์ (2552) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกั ด 
(มหาชน) พบว่า ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญต่อด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่
มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก 
สรุปได้ว่า การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นปัจ จัยที่สำคัญ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ   ทั้งนี้เพื่อ เป็น
การสร้างความมั่นใจ และความเช่ือถือต่อลูกค้าที่ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ันของธนาคารนั้น 

การจะพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้านั้น จำเป็นต้องศึกษาลักษณะ
ส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน อาทิเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ นำมาประกอบการ
พิจารณาด้วยว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะมีผลหรือไม่มีต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารหรือไม่  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร (2549) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
อินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย  
ในขณะที่งานวิจัยของภัทรา มหามงคล (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุและ
รายได้ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเป็นปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคาร
กสิกรไทยซึ่งสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าอาจจะมีผลหรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิเคช่ันของธนาคารก็ได้  
5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถนำมาสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดตามภาพที่ 1 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  KPLUS ของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและพิษณุโลก” ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยออกแบบสอบถาม (Questionnaires) ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ จำนวน 
400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทำการทดสอบกบักลุม่ตัวอย่างทดลอง จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่า
ความเช่ือมั่น ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งในภาพรวมทุกข้อคำถามมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.865 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าทุกข้อคำถามมีความเหมาะสม สามารถ
นำไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. ที่อยูป่ัจจุบัน 
8. ระยะเวลาที่ใช้ KPLUS 
9. ความถ่ีในการใช้ KPLUS 
10. สาเหตุที่ไม่เคยใช้ KPLUS 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
1.ด้านผลิตภัณฑ ์
2.ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
3.ด้านการออกแบบ 
4.ด้านความปลอดภัยและ 
  ความเป็นส่วนตัว 
 

 
 

 
การตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน 

KPLUS  ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ในเขตจงัหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
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7.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์รายละเอียดตามภาพที่ 2 
 

 

ภาพท่ี 2 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

 

จากภาพที่ 2พบว่า ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดติถ์ จำนวน 382 คน ที่ใช้แอพพลิเคช่ัน KPLUS  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.50 อายุ 21-30 ปี จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 สถานภาพโสด จำนวน 245 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.20 อาชีพ
พนักงานเอกชน จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จำนวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ระยะเวลาที่
ใช้แอพพลิเคชั ่น KPLUS มากกว่า 3 ปี จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70ความถี ่ในการใช้
แอพพลิเคช่ัน KPLUS  คือ 6-10 ครั้ง/เดือน และมากกว่า 15 ครั้ง/เดือน จำนวนอย่างละ 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50และสาเหตุที่ไม่เคยใช้มากที่สุด คือ มีแอพพลิเคช่ันของธนาคารอื่นอยู่แล้ว ไม่อยากใช้
หลายอัน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

 

เพศหญิง 

อายุ 21-30 ปี 

สถานภาพโสด

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 

อาชีพ
พนักงานเอกชน

รายได้
30,001-40,000

บาท/เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัดพิษณุโลก 

ระยะเวลาในการใช้
มากกว่า 3 ปี 

ความถี่ในการใช้
6-10 ครั้ง/เดือน
และมากกว่า 15

ครั้ง/เดือน

สาเหตุที่ไม่เคยใช้
มีแอพพลิเคชั่นของ
ธนาคารอ่ืนอยู่แล้ว
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2)การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS 
ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในภาพรวม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 𝐱 S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.47 0.67 มากที่สุด 1 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.34 0.75 มากที่สุด 2 
ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 4.06 0.73 มาก 3 
ด้านการออกแบบ 3.99 0.71 มาก 4 

ภาพรวม 4.21 0.71 มากท่ีสุด  
 

 จากตารางที่ 1พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x=4.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรก คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ อยู ่ในระดับมากที่สุด (x=4.47) อันดับที ่สอง ด้านผลิตภัณฑ์ อยู ่ในระดับมากที่สุด 
(x=4.34) อันดับที่สาม ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับมาก (x=4.39)  และ
อันดับสุดท้าย ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมาก (x=4.38)  
 

3) การทดสอบสมมติฐานที่ 1ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลกูค้าธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน รายละเอียดตามตางรางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมผีลต่อการตัดสินใจใช้บรกิาร
ผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลกูค้าธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์แตกต่างกัน  

ลักษณะส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบ 

Sig การตัดสินใจ แปลผล 

1. เพศ 0.207 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
2. อายุ 0.01 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
3. สถานภาพ 0.602 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
4. ระดับการศึกษา 0.009 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
5. อาชีพ 0.000 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
6. รายได้ 0.002 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
7. ที่อยู่ปัจจุบัน 0.582 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
8. ระยะเวลาที่แอพพลิเคชั่น KPLUS 0.002 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
9. ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น KPLUS 0.006 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 

หมายเหตุ:√  คือ  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
-  คือ  ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
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จากตารางที่ 2ผลการทดสอบลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาที่ใช้แอพพลิเคช่ัน KPLUS และความถ่ีในการใช้แอพพลิเคช่ัน KPLUS มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 
สรุปว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่ใช้แอพพลิเคช่ัน KPLUS และความถ่ีในการใช้
แอพพลิเคช่ัน KPLUS มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
เพศ สถานภาพ และที่อยู่ปัจจุบัน มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ สถานภาพ และที่อยู่ปัจจุบันไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

 

4) การทดสอบสมมติฐานที ่ 2 ปัจจ ัยที ่ม ีความสัมพันธ์ต่อการตัดส ินใจใช้บร ิการผ่าน
แอพพลิเคชั ่น KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์ รายละเอียดตามตางรางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่าน
แอพพลเิคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
การตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS 

Pearson 
Correlation(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

อันดับที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ 0.501** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 0.368** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 3 ด้านความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว 

0.365** 0.000 ปานกลาง 

อันดับที่ 4 ด้านการออกแบบ 0.321** 0.000 ปานกลาง 
รวม 0.566** 0.000 ปานกลาง 

หมายเหตุ:**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 3ผลการทดสอบปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บรกิารผ่านแอพพลิเคช่ัน 
KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ ่งน้อยกว่า 0.01 สรุปว่า ปัจจัยในภาพรวม และรายด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้านการออกแบบ และด้านช่องทางการให้บริการมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.566 , 0.501 , 0.368 , 0.365 และ 0.321 ตามลำดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 



25 

 

8. สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั ่น  KPLUS ของลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษา 
ดังนี ้

1) การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

ผลการวิจัย พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่ใช้แอพพลิเคชั่น KPLUS 
และความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น KPLUS มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS 
ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัทรา มหามงคล (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร (2549) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอินเตอรเ์นต็
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผล
หรือมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร 
 2) การศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั ่น KPLUS ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับเห็นด้วยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญในเรื ่องบริการธุรกรรมทางการเงินและสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุดา หมื ่นหาญ 
(2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บรกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยในการทำรายการ ความยากง่ายในการใช้
งาน ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
 ด้านช่องทางการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS 
ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
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ต่อการเลือกใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรั ลพลาซา 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้านช่องทางการจำหน่ายโดยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่อง
ความสามารถสมัครใช้บริการได้หลายช่องทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2547) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการให้บริการที ่ความ
สะดวกสบายในการสมัครใช้บริการ ข้ันตอนการสมัครสมาชิกเป็นไปด้วยความง่ายและรวดเร็ว  
 ด้านการออกแบบมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บรกิารผา่นแอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกคา้
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา จั งหวัดขอนแก่น 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย
สวยงามน่าสนใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติกาล มงคลวัจน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ ้ง (Internet Banking) ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความน่าสนใจในการออกแบบเว็บไซต์และกราฟฟิกที่น่าสนใจ 
สามารถดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการ 
 ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่าน
แอพพลิเคช่ัน KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ภัทรวรานนท์ (2552) ได้ศึกษา
เรื ่องปัจจัยที ่มีความสำคัญต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) พบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
 

9. ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการศึกษาไปใช้ 
จากผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ

อุตรดิตถ์ให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์  และให้ความสำคัญในระดับมาก คือ ด้านความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และด้านการออกแบบ ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ รักษา
ฐานลูกค้ากลุ่มเดิม และจูงใจลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ตัดสินใจใช้แอพพลิเคช่ัน KPLUS ทางธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ควรพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านช่องทางการให้บริการ  ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญเรื ่องช่องทางการสมัครใช้บริการ และช่องทางการติดต่อธนาคารที่
หลากหลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในด้านนี้ด้วยการพัฒนา
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ปรับปรุงเพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิดที่มีคำตอบคล้ายๆกันอยู่ 
เช่น การให้บริการผ่าน call center เป็นจุดที่น่าจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ และควรพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น KPLUS ได้สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
เช่นการติดต่อเรื่อง K PLUS ต้องกดหมายเลขอะไรเพื่อที่ลกูค้าจะได้ต่อสายไปทางช่องทางนั้นโดยเฉพาะ 

2) ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญเรื่องเมนู K-Market ที่สามารถซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั ่นได้
สะดวก ในระดับมาก ดังนั้นธนาคารควรพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการบนแอพพลิเคชั่นKPLUS 
ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมธุรกรรมหลักๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้งานเป็นประจำ เช่น เพิ่มจำนวน
ร้านค้าใน K-Market ให้มากขึ้นและให้มีประเภทของสินค้าที่มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการสมัคร
บัตรเครดิตผ่าน KPLUS  และเพิ่มการแจ้งเตือนการทำรายการผ่านแอพพลิเคช่ันLine  

3) ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และระบบรักษา
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ธนาคารควรเสริมสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า
กลุ่มเดิมให้เพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด และการกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยใช้
แอพพลิเคช่ัน KPLUS เพราะมีความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล หรือกลุ่มลูกค้าที่ใช้แอพพลิเคช่ัน
ของธนาคารอื่นอยู่แล้วให้หันมาใช้แอพพลิเคช่ัน KPLUS เพิ่มข้ึน  

4) ด้านการออกแบบ ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์  ให้ความสำคัญเรื่องแอพพลิเคช่ันที่สวยงาม มีรูปแบบใช้งานง่าย มีการปรับปรุงแอพพลิเคช่ัน
ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ธนาคารควรพัฒนา
ปรับปรุงด้านการออกแบบแอพพลิเคชั่น KPLUS เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้เพิ่มขึ้นในระดับ
มากที่สุด เช่น การจัดรูปแบบของเมนูใช้งานให้มองเห็นได้ง่าย ไม่จัดวางเมนูซับซ้อน ขนาดตัวอักษรต้อง
คมชัดอ่านออกง่าย ส ีท ี ่ใช้ต ้องสบายตา และควรอัพเดตแอพพลิเคชั ่นให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ 

5) การตัดสินใจ ลูกค้ารายเดิมที ่ใช้แอพพลิเคชั ่น  KPLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) มีความคิดเห็นหรือความพอใจต่อการใช้แอพพลิเคช่ันในระดับมากที่สุด ซึ่งทางธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) ควรกำหนดนโยบายที่จะรักษาฐานลูกค้ากลุ ่มเ ดิมให้ใช้บริการแอพพลิเคช่ัน
ตลอดไป แต่ในขณะเดียวกันยังมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น KPLUS ซึ่งทาง
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ต้องกำหนดนโยบายหรือแผนการส่งเสริมการขายที่จะจูงใจหรือ
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามา เช่น การให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมใช้บริการแอพพลิเคช่ัน KPLUS เป็นต้น 
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ผู้นำในอุดมคติของพนักงาน 
กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยในพื้นท่ีพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

 

กมลวรรณ  ถาวรชาติ 1 

รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์ 2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติ

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  และ 2) ผู้นำในอุดมคติของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย และทีมบริหารความสัมพันธ์  ในพื้นที่พิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ จำนวน 127 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวบข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Independent Samples T-test  One-
way ANOVA  และ Pearson Correlation Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01,0.05 

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที ่พิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่ง
องค์กรหัวหน้าส่วน อายุการทำงาน 6-10 ปี พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดพิษณุโลก การทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ตำแหน่งองค์กร และพื้นที่ปฏิบัติงานมีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05  ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุการทำงานไม่มีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  การทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติ พบว่า ปัจจัยใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ใน
พื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในระดับปานกลาง ส่วนในรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพทางกายและ
อารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ใน
พื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในระดับสูง  ด้านความรู้และทักษะในการทำงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
และด้านการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในระดับต่ำ  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.526 , 0.790 , 0.400 , 0.294 และ 0.280 ตามลำดับ  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 แสดงว่าตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน   
1 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1.  บทนำ 
สถาบันการเงินการธนาคารเป็นกลุ่มหนึ ่งที่มีความสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในช่วงที่เกิดสภาวะเศรษฐถดถอยเติบโตช้า ซึ่งทางธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
หลายอย่างเพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชนและกระตุ้นการลงทุนของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งนโยบายดังกล่าว
เป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
เพื ่อให้เติบโตขึ ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ ่งการที ่กลุ ่มธุรกิจธนาคารสามารถปรับตัวได้ทันตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นั ้น  ผู ้บริหารหรือผู ้นำ
(Leader) ของธนาคารถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่สุดในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่มีช่ือเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่
ได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจและเช่ือถือจากลูกค้าที่มาใช้บริการจำนวนมาก อันเนื่องมาจากวิสัยทัศน์
ของผู้นำธนาคารที่มองการณ์ไกล จึงได้กำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด  ในส่วนการพัฒนาบุคลากรได้มีการมุ่งเน้น
แนวทางพัฒนาไปที่กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพราะธนาคารกสิกรไทยมีความเชื่อว่าธนาคารจะ
เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น หัวใจหลัก คือ ผู้นำ (Leader) องค์กร 
ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยจึงได้กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาความเป็นผู้นำแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ 
ทั ้งนี ้ เพื ่อให ้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความสามารถของธนาคาร และต้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) 
เมื่อธนาคารได้ต้นแบบผู้นำที่ดีเหมาะสมกับองค์กรแล้ว จากนั้นจะใช้ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะ 
(Competency) เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู ้นำของพนักงานกลุ ่มที ่มีศักยภาพสูงที ่เร ียกว่า 
เส้นทางการเรียนรู ้ของพนักงานที่มีศักยภาพสูง  โดยกำหนดให้พนักงานกลุ ่มดังกล่าวต้องจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลทุกคน และทางธนาคารได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ผู้บริหารพร้อมชี้แจ้งให้พนักงานทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และสร้างพฤติกรรมเหล่านี้ให้ฝังรากลึก
เหมือนดีเอ็นเอ  ต่อมาในปี 2561 ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business 
simulation) เป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพด้านภาวะผู้นำของพนักงานที่มีศักยภาพสูง มีการจัด
หลักสูตรการสร้างผู้นำองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารที่จะข้ึนเป็นผู้นำของธนาคาร (ธนาคาร
กสิกรไทย, 2561) เพราะการที่ธนาคารจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใดน้ัน ผู้ที่กำหนดทิศทางขององค์กรก็คือ 
ผู้นำองค์กร  ด้วยเหตุน้ีธนาคารกสิกรไทยจึงได้มุ่งเน้นการสร้างรากฐานการพัฒนาผู้นำของธนาคารให้มี
ศักยภาพสูงสุด เพื ่อเตรียมความพร้อมของผู ้บริหารทุกคนให้สามารถนำพาองค์กรรอดพ้นวิกฤติ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พร้อมนำพาองค์กรประสบความสำเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 
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 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้นำองค์กรเป็นบุคคลที่สำคัญในการนำพาองค์กรให้เจริญเติบโต
ประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลที่สามารถสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้พนักงานทุ่มเทแรงกายในการ
ทำงานเพื่อองค์กร  ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามี
ปัจจัยด้านใดบ้างที่มีผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติในทัศนะของพนักงานธนาคารกสิกรไทย และผู้นำใน
อุดมคติในทัศนะของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่พษิณุโลกและอุตรดิตถ์ควรมีลกัษณะอย่างไรบา้ง 
ทั้งนีน้ำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นผู้นำองค์กรที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายองค์กร 
 

2.  คำถามของการวิจัย 
1)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่พิษณุโลก

และอุตรดิตถ์ มีอะไรบ้าง 
 2)  ผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  มีลักษณะ
อย่างไรบ้าง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่

พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
2)  เพื่อศึกษาผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

 

4.  การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องผู้นำในอุดมคติในทัศนะของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในเขต

พื้นที ่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  เหตุผลที ่สนใจจะศึกษาเรื่องนี ้เนื ่องจากว่าธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ได้รับความเชื ่อถือไว้วางใจ และการยอมรับจากลูกค้าที ่มาใช้บริการจำนวนมาก อัน
เนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำธนาคารที่มองการณ์ไกล จึงได้กำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งการปลูกฝั่ง
วัฒนธรรมดังกล่าวของผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ทำให้ธนาคารมีการเจริญเติบโตและประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ ซ ึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรของกอร์ดอน  (Gordon, 
1999) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่รวมแนวคิด ค่านิยม และความเช่ือ
ที่มีร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์กร และยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบให้บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจ ัยวัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้นำให้บริการของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปได้
ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยมในการทำงานที่สมาชิกในองค์กรเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี
และยึดถือปฏิบัติตามจนกลายเป็นพฤติกรรมที่นำความความสำเร็จมาสู่องค์กร 

นอกจากวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง
ในการจัดการองค์กรของธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากว่าการที่ธนาคารกสิกรไทยจะมีผู้นำหรือผู้บริหารที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั ้น ต้องเริ่มจากการ
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บริหารงานบุคคลขององค์กรเป็นขั้นแรก ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการ
วางแผนพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้มีความพร้อมในการขึ้นรับงานในตำแหนง่ผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารได้อย่างมีประสทิธิภาพ จึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าว
เป็นประจำทุกปี  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารบุคคล (โกทูโน, 2562) ระบุว่า การบริหารงาน
บุคคคล คือ การที่องค์การดำเนินการให้บุคคลได้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
กระบวนการวางแผนกำลังคนหรือจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับงานและความรู้ความสามารถ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ สติภา (2558) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ด้านการวางแผนและพัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า 
การบริหารงานบุคคลเป็นแนวทางที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการวางแผนให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
เพื่อให้ได้ผู้นำที่ดีมีความสามารถพาองค์กรประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยด้านการจดัการขององค์กรที่สง่ผลต่อการเปน็ผู้นำในอุดมคติ แต่ยังมี
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย คือ ปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลของตัวผู้นำ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาสองปัจจัย ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยด้านความรู้และทักษะในการ
ทำงานที่ผู้นำหรือผู ้บริหารองค์กรทุกคนต้องมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะส่วนนี ้ เนื ่องจากความรู้
ความสามารถในการทำงานและทักษะต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะความคิด ทักษะการพูด ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ผู้นำทุกคนต้องมี เพราะความรู้
และทักษะในการทำงานทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
และได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะ
ของผู้บริหารที่ดี (โกทูโน, 2562) กล่าวว่า ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาแก้ไข
ปัญหาได้ดี และมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเสมอ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธาวี แซ่จิว 
(2553) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการภาวะผู้นำของพนักงานเอกชน พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนได้ให้
ความสำคัญด้านการมีทักษะความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำเป็นอย่างดีของผู้นำในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่า 
ความรู้และทักษะในการทำงานเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำหรือผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องมี เพื่อนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานแก่ลูกน้อง  

ในส่วนปัจจัยที่สองของลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเปน็ผู้นำในอุดมคติที่ผู้วิจัยนำมาศึกษา
อีกด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์ เนื่องจากบุคลิภาพภายนอกเป็นสิ่งที่สะดุดตาแก่ผู้พบ
เห็นเป็นอันดันแรก ซึ่งผู้นำหรือผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย 
และสะอาด เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับลูกน้องหรือลูกค้าควรพูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพ ไพเราะ และมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทนอดกลั้นต่อภาวะความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรได้อย่างดี ไม่แสดงอารมณ์หงุดหงิด โมโห โกรธง่าย ผู้บริหารที่มีสภาวะอารมณ์ที่มั่นคง
จะได้รับการยอมรับนับถือจากลูกน้อง ทำให้สามารถจูงใจให้ลูกน้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้นำได้ง่ายขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดบุคลิกภาพของผู้นำ (โอเคเนชั่น , 2552) กล่าวว่า บุคลิกภาพของ
ผู้นำมีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างมาก เพราะการที่ผู้บริหารมีบุคลิกภาพทาง
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กายที่ดีและบุคลิกภาพทางอารมณ์ที่สามารถทนต่อความกดดันต่าง ๆ ได้น้ัน จะทำให้ได้รับการยอมรับ
นับถือจากลูกน้อง และสามารถโน้มน้าวให้ลูกน้องให้ความมือในการทำงานเพื ่อค วามก้าวหน้าของ
องค์กรได้อย่างดี  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดาทิพย์ ภู ่อัครสวัสดิ ์ (2558) ได้ศึกษาเรื ่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา  สรุปได้ว่า บุคลิกภาพทางกายและทางอารมณ์ เป็นคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่ผู้นำในอุดมคติต้องพึงมี เพราะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถใช้โน้มน้าวจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพ
เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

เมื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการองค์กรและปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำใน
อุดมคติแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้นำในอุดมคติที่พนักงานธนาคารกสิกรไทยเห็น
ว่าผู้บริหารทุกคนควรมีคุณสมบัติเหล่าน้ี เนื่องจากเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยนำพาธนาคารกสิกรไทย
ให้เติบโตเจริญก้าวหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
สามารถแข่งขันกับธนาคารอื่น ๆ ได้อย่างดี  รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นจูงใจให้พนักงานร่วมมือร่วมใจ
ปฏิบัติงานให้องค์กรด้วยความทุ่มเท และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุณลักษณะที่สำคัญประการแรก คือ 
ด้านมีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจ ที่ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยทุกท่านต้องมี เพราะการที่ผู้นำมี
ความคิดริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม
ให้เลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทยต่อไป และเพิ่มโอกาสที่จะดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนี้ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยต้องเป็นผู้ ที่กล้าตัดสินใจ 
สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เร่งด่วนฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
ตัดสินใจของเจษฎา อึ้งเจริญ (2537) กล่าวว่า การตัดสินใจแก้ไขปัญหาของผู ้บริหารที ่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนนอกเหนือจากประจำน้ัน เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารที่ดีของ
องค์กร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยพร อ้อพงษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำที่พึง
ประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) พบว่า ใน
ภาพรวมด้านความเป็นผู้นำในเรื่องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจอย่างทันที มีการตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลเป็นคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของพนักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  สรุปได้ว่า 
ความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจเป็นองค์ประกอบของผู้นำในอุดมคติที่พึงมี เพราะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ
ที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารองค์กรให้รอดพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ และพาองค์กรประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

คุณลักษณะที่สำคัญประการที่สองของผู้นำในอุดมคติ คือ ด้านมีความรับผิดชอบและเสียสละ  
ซึ่งผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยควรเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อลูกน้อง และต่อองค์กร 
มีความกล้ารับผิดรับชอบในสิ ่งที ่ตนเองและลูกน้องกระทำ เป็นผู้ที่ควรมีความเสียสละตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรและลูกน้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ลูกน้องยึดถือปฏิบัติตาม 
การที่ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยมีความกล้ารับผิดแทนลูกน้องจะทำให้ลูกน้องนับถือและมีความกล้าที่
จะนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร  ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิด
คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำโดยจอห์น แม็คเวลล์ อ้างอิงจากจตุรงค์ โสมนัส (2547) กล่าวว่า ผู้นำ
ต้องเป็นผู้ที่มีความกล้ารับผิดกล้ารับชอบในผลต่าง ๆ  ที่เกิดจากการกระทำหรือตัดสินใจของตนเอง   
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุดมศักดิ์ งามผิว (2551) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของ
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
โรงเรียนท้องถ่ินกันดารในอำเภอแม่อาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ใน
ภาพรวมด้านอุปนิสัยในเรื่องมีความเสียสละและอภัยเป็นคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ในทัศนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนท้องถ่ินกันดาร ในอำเภอแม่สาย อยู่ในระดับมาก สรุปได้
ว่า ความรับผิดชอบและความเสียสละเป็นคุณสมบัติที่สมาชิกในองค์คาดหวังในตัวผู้นำหรือผู้บริหาร 
เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ลูกน้องและองค์กร 

คุณลักษณะประการที่สามของผู้นำในอุดมคติ คือ ด้านมีซื่อสัตย์และยุติธรรม ซึ่งผู้บริหารของ
ธนาคารกสิกรไทยควรเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร ไม่คดโกง คิด
หาผลประโยชน์เข้าตนเองและครอบครวั นอกจากความซื่อสัตย์แล้ว ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยควร
ปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่ง มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกน้องด้วยความโปร่งใส ไม่ลำเอียง  ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิด
คุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์ (ครูอินเตอร์, 2552) กล่าวว่า ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความความซื่อสัตย์ 
สุจริต ไม่คดโกง ไม่หมกเม็ด ไม่เก็บเงินไม่ถือเงินไว้เพียงคนเดียว ซึ่งถ้าผู้นำหรือผู้บริหารเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ก็จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำได้นาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยพร อ้อพงษ์ (2550) 
ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดี เวล็อป
เมนต์ จำกัด (มหาชน) พบว่า ในภาพรวมด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความ
จริงใจ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ และการให้ความเสมอภาคต่อพนักงานทุกคนเป็นลักษณะของผู้นำที่
พึงประสงค์ของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด ในระดับมากที่สุด  สรุปได้ว่า ผู้นำ
หรือผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรมปฏิบัติตัวต่อสมาชิกทุกคนในองคก์ร
ด้วยความเสมอภาค รวมทั้งเป็นผู้ที่ความจริงใจ และมีน้ำใจเอื้อเฟือเผื่อแผ่ 

ส่วนคุณลักษณะสุดท้ายของผู้นำในอุดมคติที่ผู้วิจัยศึกษา คือ ด้านมีมนุษยสัมพันธ์  ซึ่งผู้บริหาร
ของธนาคารกสิกรไทยควรเข้ากับคนได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และต้องเป็นผู้ที่รับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างของลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้อื่น เพราะการมีผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดตี่อ
ทุกคน จะได้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริหารที่เข้าถึงได้ง่าย ทำให้ลูกน้องกล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานหรือกล้าเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดบทบาทและหน้าที ่ของผู ้บริหาร (แคมปัสสตาร์ , 2562) กล่าวว่า ผู ้บริหารควรเป็นผู ้สร้าง
ความสัมพันธ์ที ่ดีต่อทุกคนในองค์กร เพื ่อเชื ่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงานให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งจะส่งผลให้เพื่อการทำงานขององค์กรประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ศิริไพรวัน (2561) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า 
ในภาพรวมด้านมนุษยสัมพันธ์ในเรื่องการใส่ใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา การปรับเข้า
กับบุคคลและสถานการณ์ และการมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก  สรุปได้ว่า ผู้นำหรือ
ผู้บริหารที่ดีควรเป็นผู้ที่มีเข้ากับทุกคนได้ง่าย มีความจริงใจ และใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุก
คนในองค์กร 

นอกเหนือจากศึกษาลักษณะของผู้นำในอุดมคติแล้ว ผู ้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทยด้วยว่าจะมีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติหรือไม่อย่างไร  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภชัย โพธิโต (2552) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ภาวะผู้นำของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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เขต 30 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ระดับ
ตำแหน่งในงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลต่อการรับรู้ภาวะผู้นำ  
ในขณะที่งานวิจัยของจิราวรรณ จำใช้ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะ
ของพนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีผลต่อความต้องการคุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์
ของพนักงาน สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอาจจะมีผลหรือไม่มีผลต่อการเลือกคุณลักษณะของผู้นำใน
อุดมคติในทัศนะของสมาชิกในองค์กร  
 

5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร บทความ และ

เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถนำมาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดตามภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ผู้นำในอุดมคติของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่พิษณุโลก

และอุตรดิตถ์” ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)  โดยออกแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ตำแหน่งองค์กร 
6. อายุการทำงาน 
7. พื้นที่ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติ 
1. ด้านการจัดการขององค์กร 
  1.1 วัฒนธรรมองค์กร 
  1.2 การบริหารงานบุคคล 
2. ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
  2.1 ความรู้และทักษะในการทำงาน 
  2.2 บุคลิกภาพทางกายและอารมณ์ 

ผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคาร 
กสิกรไทย ในพ้ืนท่ีพิษณโุลกและอุตรดิตถ์ 

 

1. มีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจ 
2. มีความรับผิดชอบและเสียสละ 
3. มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ 
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(Questionnaires) ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ
ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ จำนวน 127 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)  ซึ่งในภาพรวมทุกข้อคำถามมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.942 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าทุกข้อคำถามมีความเหมาะสม สามารถ
นำไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)  
 

7.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัปจัจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามภาพที่ 2 
 

 

ภาพท่ี 2 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
 

จากภาพที่ 1 พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดติถ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 อายุ 21-30 ปี จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.90 สถานภาพโสด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 ตำแหน่งองค์กรหัวหน้าส่วน จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 อายุ
การทำงาน 6-10 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 และพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 

2) การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัปจัจัยที่สง่ผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจัจัยทีส่่งผลต่อการเป็นผู้นำในภาพรวม                
(n=127) 

เพศหญิง

อายุ 21-…

สถานภ…

ระดับการศึกษา…

ตําแหน่งองค์กร…

อายุการทํางาน …

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดพิษณุโลก
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อันดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้นำ 𝐱 S.D. แปลผล 
1 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.67 0.51 มากที่สุด 
2 ด้านความรู้และทักษะในการทำงาน 4.65 0.51 มากที่สุด 
3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.59 0.58 มากที่สุด 
4 ด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์ 4.46 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.52 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำในภาพรวม พนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.59) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน อันดับที่หนึ่ง ด้านวัฒนธรรมองค์กร (x=4.67) อันดับที่สอง ด้านความรู้และทักษะ
ในการทำงาน (x=4.65) อันดับที่สาม ด้านการบริหารงานบุคคล (x=4.59) และสุดท้าย ด้านบุคลิกภาพ
และอารมณ์ (x=4.47) 

 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผู้นำในอุดมคติในภาพรวม                                 
(n=127) 

อันดับ ผู้นำในอุดมคติ 𝐱 S.D. แปลผล 
1 ด้านมีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจ 4.89 0.30 มากที่สุด 
2 ด้านมีความรับผิดชอบและเสียสละ 4.60 0.47 มากที่สุด 
3 ด้านมีความซ่ือสัตย์และยุติธรรม 4.53 0.48 มากที่สุด 
4 ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ 4.46 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.43 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้นำในอุดมคติในภาพรวม พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.62) เมื่อพิจารณาแตล่ะด้าน 
อันดับที่หนึ่ง ด้านมีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจ (x=4.89) อันดับที่สอง ด้านมีความรับผิดชอบและ
เสียสละ (x=4.60) อันดับที่สาม ด้านมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม (x=4.53) และสุดท้าย ด้านมีมนุษย
สัมพันธ์ (x=4.46) 

 

4) การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจัจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิรกไทย จำกัด (มหาชน) 
รายละเอียดตามตางรางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมผีลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์แตกต่างกัน                            
(n=127) 
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ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 
ผลการทดสอบ 

Sig การเลือกผู้นำ 

ในอุดมคติ 
แปลผล 

1. เพศ 0.090 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
2. อายุ 0.185 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
3. สถานภาพ 0.957 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
4. ระดับการศึกษา 0.118 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
5. ตำแหน่งองค์กร 0.022 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
6. อายุการทำงาน 0.375 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
7. พื้นที่ปฏิบัติงาน 0.000 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 

หมายเหตุ: √  คือ  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  /  - คือ  ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านตำแหน่งองค์กร และพื้นที่ปฏิบัติงาน มีค่า sig น้อยกว่า 0.05  สรุปได้ว่า ตำแหน่งองค์กรและพื้นที่
ปฏิบัติงานมีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุการทำงานไม่มีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

 

5) การทดสอบสมมติฐานที่ 2  ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติ   รายละเอียด
ตามตางรางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์                                          
(n=127) 

ปัจจัยท่ีส่งผลการเป็นผู้นำในอุดมคติ 
ผู้นำในอุดมคติ 

Pearson 
Correlation(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

อันดับที่ 1 ด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์ 0.790** 0.000 สูง 
อันดับที่ 2 ด้านความรู้และทักษะในการทำงาน 0.400** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 3 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 0.294** 0.001 ต่ำ 
อันดับที่ 4 ด้านการบริหารงานบุคคล 0.280** 0.001 ต่ำ 

รวม 0.526** 0.000 ปานกลาง 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลก ในภาพรวมและรายด้าน มีค่า Sig.(2-
tailed) น้อยกว่า 0.01 สรุปว่า ปัจจัยในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในระดับปานกลาง  ส่วนในรายด้าน 
พบว่า ด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  ในระดับสูง ส่วนด้านความรู้และ
ทักษะในการทำงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
ผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในระดับ
ต่ำ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ0.526 , 0.790 , 0.400 , 0.294 และ 0.280 ตามลำดับ  
แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 

 

8.  สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่องผู้นำในอุดมคติของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่พิษณุโลก

และอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่า ด้านตำแหน่งองค์กร และพื้นที่
ปฏิบัติงานมีผลต่อการเลือกผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภชัย โพธิโต (2552) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ภาวะ
ผู้นำของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 30 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พบว่า ระดับตำแหน่งในงาน 
และพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลต่อการรับรู้ภาวะผู้นำ 

2) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ผลการศึกษามีดังนี้ 

ด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ในระดับสูง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุดาทิพย์ ภู่อัครสวัสดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัของบคุลิกภาพกับภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า บุคลิกภาพใน
ภาพรวมและด้านความมั่นคงทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก  

ด้านความรู้และทักษะในการทำงาน  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธาวี แซ่จิว 
(2553) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการภาวะผู้นำของพนักงานเอกชน พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนได้ให้
ความสำคัญด้านการมีทักษะความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำเป็นอย่างดีของผู้นำในระดับมากที่สุด 
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ด้านวัฒนธรรมองค์กร  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธาทิพ เจริญนิพนธ์วานิช 
(2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภท
สามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้นำ
ให้บริการของผู้บริหาร 

ด้านการบริหารงานบุคคล  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ สติภา (2558) ได้
ศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ด้านการวางแผนและ
พัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 อยู่ในระดับมาก 

ด้านมีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจในภาพรวม  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ในพื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยพร 
อ้อพงษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) พบว่า ในภาพรวมด้านความเป็นผู้นำในเรื่องมีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจอย่างทันที มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเป็นคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของ
พนักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด   

ด้านมีความรับผิดชอบและเสียสละในภาพรวม พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ใน
พื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวร
รณ จำใช้ (2549) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัท ไทยแอ
โรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) พบว่า ในภาพรวมด้านภาวะผู้นำในเรื่องร่วมรับผิดชอบในงานที่ทำและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นคุณลักษณะผู้นำที่พนักงานต้องการ อยู่ในระดับมาก   

ด้านมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในภาพรวม พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ใน
พื้นที่พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา คำ
นนท์ (2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ในภาพรวมด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน มีความเมตตาและมีความยุติธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับ
มาก  

ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ในภาพรวม พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ศิริไพรวัน (2561) 
ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ในภาพรวมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่อง
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ความยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู อยู่
ในระดับมาก  
 

9.  ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการศึกษาไปใช้ 
จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลกและ

อุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้นำในอุดมคติด้านความรู้และทักษะในการทำงาน 
และด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์ในระดับมากที่สุด และคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู้นำใน
อุดมคติด้านมีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจ ด้านมีความรับผิดชอบและเสียสละ ด้านมีความซื่อสัต ย์
และยุติธรรม และด้านมีมนุษยสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะการนำผลการศึกษา
ไปใช้ดังนี้ 

ด้านความรู้และทักษะในการทำงาน  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญในเรื่องผู้นำควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานที่ครอบคลุมทุก
ด้านในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรวางแผนพัฒนาผู้นำหรือกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ
สูงให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานทุกด้าน เพื่อให้สามารถบริหารงาน ให้คำแนะนำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างทำงานให้แก่ลูกน้องได้สัมฤทธิ์ผล เช่น การจัดฝึกอบรมโครงการภาวะผู้นำ
เบื้องต้น (Essentials of Leadership) เพื่อให้เข้าใจหลักการและบทบาทของผู้นำใน การสื่อสาร การ
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในทีม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และทักษะของผู้บริหารในการวางแผน การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  การมอบหมายงานให้ลกูน้อง รวมถึง
การเป็นผู้นำที่ดี 

ด้านบุคลิกภาพทางกายและอารมณ์ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญในเรื่องผู้นำควรมีภาวะอารมณ์ที่มั่นคงต่อความกดดันต่าง ๆ  ใน
ระดับมากที่สุด  ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรจัดโครงการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะอารมณ์
จิตใจของผู ้บริหารให้สามารถอดทนต่อความกดดันในทุกสภาพแวดล้อมได้  เช่น การ จัดฝึกอบรม
หลักสูตรโครงการเอ็นเนียแกรม ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Enneagram) เป็นโครงการที่
จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจตนเองด้านเชาว์อารมณ์ การมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนตามสไตส์
บุคลิกของตนเอง และเพื่อให้มีความเข้าใจถึงแรงดึงดูดของคนแต่ละบุคลิก รวมถึงมีจิตวิทยาในการ
สื่อสารและการบริหารคนในแต่ละบุคลิก 

ด้านมีความคิดริเริ่มและกล้าตัดสินใจ  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญในเรื่องผู้นำต้องมีความกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่จำเป็น
เร่งด่วนในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรหาวิธีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำ
หรือกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงในเรื่องการตัดสินใจตามสถานการณ์  เช่น การจัดโครงการ Potential 
VP Special Project Proposal เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานระดับรองผู้อำนวยการฝ่ายที่มีศักยภาพการ
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เติบโตในระดับที่สูง ได้มีโอกาสแสดงความสามารถผ่านการคิดและนำเสนอโครงการที่จะส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าแก่สายงานและธนาคารต่อคณะผู้จัดทำโครงการ  เพื่อสร้างโอกาสในการก้าวหน้าและ
เติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่อไป 

ด้านมีความรับผิดชอบและเสียสละ  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญในเรื่องผู้นำต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง 
ลูกน้อง และองค์กรในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรกำหนดค่านิยมขององค์กรที่มุ่งเน้น
ให้ผู้นำและพนักงานทุกระดับเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากกระทำของตนเอง และเป็นผู้ที่
รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมขององค์กร เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างจติสำนึกแห่ง
ความรับผิดชองผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่การทำงานให้
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ของธนาคาร 

ด้านมีความซื่อสัตย์และยุติธรรม  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่พิษณุโลก
และอุตรดิตถ์ให้ความสำคัญในเรื่องผู้นำควรปฏิบัติตนต่อลูกน้องทุกคนด้วยความยุติธรรมเท่าเทียมกันใน
ระดับมากที่สุด  ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่
ผู้นำหรือกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารของธนาคารให้เป็นผู้ที ่มีความ
ยุติธรรมต่อพนักงานทุกคนในองค์กร  เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง 
และมีความยุติธรรม 

ด้านมีมนุษยสัมพันธ์  พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที ่พิษณุโลกและ
อุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญในเรื่องผู้นำควรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของลูกน้อง  ดังนั้น ธนาคารกสิกร
ไทยควรปลูกฝังค่านิยมหรือกำหนดโครงการฝึกอบรมที่เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างผู้นำหรือผู้บริ หาร
ระดับสูงของธนาคารกับพนักงานทุกระดับในองค์กร เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร  เพื่อเสริมสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อละลายพฤติกรรมการยดึ
มั่นถือมั่นในตนเองให้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างมิตรภาพระหว่างสมาชิกใน
องค์กร ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานขององค์กรประสบผลสำเร็จสูงสุด 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
กรณีศึกษา ศูนย์ดำรง ธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร 

 
กัญญณัท  สุนทรวิภาต* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร 2)เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ จังหวัดพิจิตร และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ  
 ประชากรที่จะศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
จำนวนอำเภอละ 1 คน ทั้งหมด 11 อำเภอ โดยใช้การเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม 
ตั้งคำถามแบบปลายเปิด และแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ มีดังนี้1) เป็น
เพศชาย จำนวน 9 คน และเป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน  2) อายุระหว่าง 25 – 45 ปี 3) ผู้ให้สัมภาษณ์
ทั ้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  4) มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง  1 – 3 ปี  และ 5) 
ตำแหน่งงานของผู ้ให้สัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ จำนวน 5 คน สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน 3 คน และพนักงานราชการจำนวน 3 คน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ สามารถจำแนกได้ดังนี้ 1)  ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมี
จำนวนไม่เพียงพอ เพราะ จะต้องรับผิดชอบงานในหลายๆด้านควบคู่กัน และประเด็นในด้านการบริการ
ของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยังขาดความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง  เช่น ด้านกฎหมาย ศิลปะในการไกล่เกลี่ย เป็นต้น 2) ปัจจัยด้านงบประมาณ 
พบว่า งบประมาณที่มีอยู่มีอย่างจำกัด ซึ่งงบประมาณที่ใช้มาจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของ
ปลัดอำเภอ ส่วนงบประมาณที่เป็นของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนั้นไม่มี 3) ปัจจัยด้านวัสดุและครุภัณฑ์  
รถยนต์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น ยังมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อันเนื่องมาจากภารกิจและ
หน้าที่ของอำเภอที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก 4) ปัจจัยด้านการบริการ/สถานที่  พบว่าห้องไกล่เกลี่ย รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ยังไม่มีความเป็นส่วนตัว และไม่มิดชิด และมีพื้นที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงาน
เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 
คำสำคัญ :  ศูนย์ดำรงธรรม  อำนวยความเป็นธรรม ร้องเรียน ร้องทุกข์  การไกล่เกลี่ย 

*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
129 ม.4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
E-mail : amway.zzz@hotmail.com 

 
 

 

mailto:amway.zzz@hotmail.com


48 

 

บทนำ 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถูกสร้างข้ึนมา

เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก มีความครอบคลุมอยู่ทั่วทุกพื้นที่ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการประชุมเรื่อง การจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในวันที่ 5 ตุลาคม 
2559 ตามบัญชานายกรัฐมนตรีและให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการตามหนังสือ มท.ด่วนที่สุด 
ที่ มท0307.2/ว2417 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557  เพื่อให้มีการจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นไปตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ 
ดังนี ้

1.ให้อำเภอเปลี่ยนช่ือศูนย์อำนวยความเป็นธรรม เป็น “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ” และปรับปรุง
โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยในอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เป็นกรรมการตามความเหมาะสม 
และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ให้ เชิญผู้แทน
หน่วยทหารหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาด้วย 

2.ให้อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ทุกตำบล เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหรือข้าราชการที่นายอำเภอเห็น
ว่ามีความเหมาะสมเป็นหัวหน้าชุด และให้มีข้าราชการที่ทำงานอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล รวมถึงกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครภาคประชาชนที่มีจิตอาสาต่างๆ 
รวมทั้งผู้นำทางศาสนาที่ประชาชนศรัทธา มาร่วมเป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบล โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปัญหาที่เกิดข้ึนในหมู่บ้าน ตำบล และดำเนินการไกล่เกลี่ยหากสามารถกระทำได้ หรือหากไม่
สามารถแก้ไขได้ ให้รายงานอำเภอ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมถึงชุดปฏิบัติการตำบล ต้องทำ
หน้าที่เชิงรุกในการหาข่าว ปัญหาหรือความต้องการในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
รับทราบถึงข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

3.เมื ่อมีคณะกรรมการฯ แล้ว เสนอให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั ่งโครงสร้าง
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและชุดปฏิบัติการประจำตำบล โดยใช้อำนาจตาม
มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ประกอบกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์ฯเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

4.ให้อำเภอมีแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่มีความน่าสนใจหรือเป็นแบบอย่างที่ดี
(best practice) รายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมา
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกำหนดเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไป  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมุ่งเน้นการมีส่วนรวมของคนใน
พื้นที่ และมีรูปแบบการทำงานแบบ One stop service หรือการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่ง
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ประสานความช่วยเหลือผ่านการนำข้อมูลปัญหาต่างๆกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เช่น ส่วนราชการต่างๆ หน่วยราชการท้องถิ่น ผู้นำในหมู่บ้าน ฯลฯ
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(โชคชัย  กรกิตติชัย,  2560) ซึ่งในปัจจุบัน การที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรยีนปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆต่อนายอำเภอ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า นายอำเภอหรือฝ่ายปกครอง ยังเป็นผู้ที่ประชาชนให้
ความศรัทธาและไว้วางใจ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจึงเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นตัวแทนของ
นายอำเภอหรือฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน   

การทำวิจัยในครั้งนี้ต้องการศึกษาการดำเนินงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 แห่ง ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ
ทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ โดยตั้งข้อสังเกตจากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่ต้อง
ประสบปัญหาในการทำงานของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็น
การศึกษาและตรวจสอบว่าปัญหาที่ผู้วิจัยค้นพบ มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ 
และเป็นการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในพื้นที่
จังหวัดพิจิตรต่อไป  
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร 
 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
คำถามสำหรับการศึกษา 
 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และการดำเนินงานพบปัญหา 
อุปสรรค ข้อจำกัดใดบ้าง 

การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ได้ทำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) 
2) แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3) แนวคิดเรื่องทรัพยากรในการบรหิาร (4M) 

 4)   แนวคิดเรื่องปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5)   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : กรณีศึกษาอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และงานวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี 
กรอบแนวคิดทางการศึกษา (Conceptual Framework) 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา   ศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
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         ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปแบบการวิจัย/วิธีวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่มุ ่งเน้นการนำผลวิจัยไป
ประยุกต์ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการ
แก้ไขข้อจำกัดที่มีต่อการทำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีกระบวนการศึกษา ดังนี้ 
 1.นำเสนอเรื ่องราว ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตาม
ประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
 2.เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 11 แห่ง แห่งละ  1 
คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามและเครื่องบันทึกเสียง เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล 
 3.เมื่อได้ข้อมูลในแต่ละปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม รวมถึง
ปัญหา อุปสรรค ในเรื่องใดแล้ว ก็จะนำมาวิเคราะห์ว่าแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
ศูนย์ดำรงธรรมอย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรฐักิจ เป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นความหาทางแก้ไขเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
 1.ข้อมูลปฐมภูมิ  ใช้วิธีเลือกประชากรเป้าหมายด้วยวิธีเจาะจง เนื่องจากงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพจิิตร เป็น
ข้อมูลที่ได้จาก 
การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ อำเภอละ 1 คน จำนวน 11 คน  
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยที่มาและความสำคัญของปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษา และงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ รวมถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ โดยมีการรวบรวมจากเอกสารรายงานการศกึษา 
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หนังสือ รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่จะศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
จำนวนอำเภอละ 1 คน ทั้งหมด 11 คน 

ปัจจัยที่ส่งผล 

1.ปัจจยัดา้นบุคลากร 

2.ปัจจยัดา้นงบประมาณ 

3.ปัจจยัดา้นวสัดุและครุภณัฑ์ 
4.ปัจจยัดา้นการบริการ/สถานที่ 
ปัญหาและอุปสรรค

ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ ในพื้นทีจั่งหวัดพิจิตร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth interview) 
โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลของบทสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแบบสอบถามเพื่อตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยไว้คร่าวๆ เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุน่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเกีย่วกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกับประชากรศึกษา โดย
จะกำหนดประเด็นคำถามที่จะขาดมิได้ ดังนี้ 
 1.ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ
ตำแหน่งงาน 
 2.สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดังนี้ 1)ปัจจัยด้านบุคลากร  2)
ปัจจัยด้านงบประมาณ 3)ปัจจัยด้านวัสดุและครุภัณฑ์ และ 4)ปัจจัยด้านการบริการ/สถานที่  
 3.ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
 4.ข้อเสนอแนะที่อยากให้พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำแนวคิดหรือทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจเข้ามาใช้เป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม

อำเภอ กรณีศึกษา  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร” จะทำการเก็บรวบรวม 2 แหล่ง คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์

ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของทางราชการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยจะใช้เครื่องบันทึกเสียง 

เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลของบทสัมภาษณ์  
ระยะเวลา (เดือน/ปี) 

จะดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
  1) เก็บข้อมูล  
  2) การแสดงข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล   
 3) การลดทอนข้อมูล   
 4) การตีความ สร้างข้อสรุป และตรวจสอบความถูกต้อง   
 นอกจากนั้น ผู ้วิจัยยังได้นำเอาข้อมูลที ่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดเรียงให้เป็นระบบ หา
ความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใจ
บริบทการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมากยิ่งขึ้น เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

ผลการศึกษา 
ซึ่งผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  



52 

 

2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
3.ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
4.ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ประกอบไปด้วย  

1) เพศชาย จำนวน 9 คน และเพศหญงิ จำนวน 2 คน  

 2) โดยมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี  
 3) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 4) มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง  1 – 3 ปี  
 5) ตำแหน่งงานของผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ จำนวน 5 คน สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน 3 คน และพนักงานราชการจำนวน 3 คน 
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  
 1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมพบกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดังนี้ 

1)  ปัจจัยด้านบุคลากร 
ประเด็นจำนวนบุคลากร  ผู้ให้สัมภาษณ์จาก 9 ใน 11 คน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรง

ธรรมอำเภอส่วนใหญ่กล่าวว่า บุคลากรประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีจำนวนไม่เพียงพอ เพราะ จะต้อง
รับผิดชอบ 
งานในหลายๆด้านควบคู่กัน เช่น พนักงานราชการท่านหนึ่ง ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
ควบคู่กับการปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคง หรือ ปลัดอำเภอต้องเป็นหัวหน้าผู ้รับผิดชอบงาน ต้อง
รับผิดชอบงานฝ่ายอื่นๆด้วย จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีงานในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ประกอบกับเมื่อมีงานร้องเรียน ร้องทุกข์มีจำนวนมาก ก็จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลา และเมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายงานความมั่นคง เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย 
และ มีเพียงผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน2 ท่าน ที่กล่าวว่า จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน 
ซึ่งเกิดจากการที่องค์การดังกล่าว มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวนที่
น้อยกว่าศูนย์ดำรงธรรมอื่นๆ  

และประเด็นในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ที่
ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยังขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจิตวิทยาใน
การไกล่เกลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ จะอาศัยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรยีน 
ร้องทุกข์ร่วมกับบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง 

2) ปัจจัยด้านงบประมาณ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 9 ใน 11 พบว่า งบประมาณที่มีอยู่มีอย่างจำกัด เนื่องจากศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอมีงบประมาณที่เป็นงบประมาณสำหรับการลงพื้นที่ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามขนาดของอำเภอ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับการเป็นเบี้ยเลี้ยงและเป็นค่าพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งบางข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ต้องลง
พื้นที่อยู่บ่อยครั ้ง อาจจะทำให้งบประมาณที่ใช้จ่ายไม่เพียงพอ ซึ่งงบประมาณที่ใช้มาจากการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ปลัดอำเภอ ส่วนงบประมาณที่เป็นของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนั้นไม่มี ซึ่งหาก
ต้องจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ก็จะต้องใช้งบบูรณาการของอำเภอที่ได้รับการ
จัดสรรจากกรมการปกครอง ซึ่งแต่ละอำเภอก็จะได้งบประมาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของอำเภอ 
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 2 ท่าน 

 
กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพยีงพอต่อการทำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ อันเนื่องมาจาก ไม่ค่อย
พบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จึงทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

3) ปัจจัยด้านวัสดุและครุภัณฑ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวนทั้งหมด ให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า ปัจจัยทางด้านวัสดุและครุภัณฑ์ประเภท 

วัสดุทั่วไป เช่น กระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใน
การใช้งาน ส่วนครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น ยังมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน อันเนื่องมาจากภารกิจและหน้าที่ของอำเภอที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละอำเภอจะมีรถจำนวน 3 
คัน โดย 1 ใน 3 คัน เป็นรถประจำตำแหน่งนายอำเภอ จึงทำให้เหลือ 2 คัน ซึ่งทำให้ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน หากฝ่ายงานอื่นๆในอำเภอมีภารกิจต้องใช้รถ และโดยปกติแล้วรถที่เหลือนั้น จะมีรถคนัหนึ่งที่
เป็นรถติดไซเรน ใช้สำหรับการติดตาม ออกตรวจพื้นที่ของงานฝ่ายความมั่นคง ก็จะทำให้เหลือรถเพียง
จำนวน 1 คัน ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามารถใช้งานได้ ซึ่งหากเกิดภารกิจงานในช่วงเวลาเดียวกันกับ
ฝ่ายอื่นๆ ก็จะส่งผลให้ศูนย์ดำรง 
ธรรมไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้อย่างทันท่วงที และในส่วนของ
คอมพิวเตอร์จะเป็นเพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หากต้องมีการสอบข้อเท็จจริง จึงทำให้ไม่สามารถนำ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวลงไปในพื้นที ่ได้ เจ้าหน้าที ่จึงจำเป็นที ่จะต้องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก โดยใช้
งบประมาณส่วนตัวในการซื้อ เพื่อความสะดวกในการทำงานนอกพื้นที่สำนักงาน 

4) ปัจจัยด้านการบริการ/สถานที่  
ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 7 ใน 11 คน  พบว่าห้องไกล่เกลี่ย รับเรื่องราวร้องทุกข์ ยังไม่มีความเป็น

ส่วนตัว และไม่มิดชิด และมีพื้นที่จำกัด ซึ่งการบริการให้คำปรึกษาหรือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
นั้น จะต้องใช้ห้องที่มีความมิดชิดและเป็นส่วนตัว เพราะในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องลบัและมีผลกระทบ
ต่อบุคคลอื่นๆ และยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการให้แก่ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงเมื่อเกิด
ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่มีคนจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ในห้องไม่เพียงพอต่อการรองรับคน ส่วนผู้ให้
สัมภาษณ์ 4 คน มีความเห็นว่า ขนาดและความเป็นส่วนตัวของสถานที่ในการบริการของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอมีความเหมาะสมแล้ว  

ปัญหาและอุปสรรค 
ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
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1.ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่อย่างจำกัด อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ ไม่ได้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านกฎหมาย รวมถึง การมีหลัก
จิตวิทยาในการไกล่เกลี่ยอย่างสันติวิธี 

2.จำนวนของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ที่มีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ต้องใช้
เจ้าหน้าที่ที่มีความทับซ้อนกับงานฝ่ายอื่นๆ จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

3.งบประมาณที่นำมาใช้ม ีอยู ่อย่างจำกัด อันเนื ่องมาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไม่ได ้มี
งบประมาณเป็นของตนเอง ต้องใช้งบประมาณจากการเบิกจ่ายการลงพื้นที่ของปลัดอำเภอ และงบ
บูรณาการของอำเภอ ซึ ่งแต่ละอำเภอจะได้รับแตกต่างกันไปตามขนาดของอำเภอ ทั ้งนี ้ หากใน
ปีงบประมาณใด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณดังกล่าวในการดำเนินการโครงการอื่นๆ ก็จะทำ
ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอใช้งบประมาณนี้อย่างจำกัด  

4.ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด หากต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ต่างๆ จำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ โดยหากในช่วงเวลาการทำงานตรงกับฝ่ายงานอื่นๆที่จะต้องใช้
รถ ก็จะต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแทน รวมถึง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยปกติ
แล้วศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับนำข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์เข้าระบบ ที่
กรมการปกครองได้สร้างขึ้นไว้ และใช้สำหรับพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ เช่น การ
สอบข้อเท็จจริง ป.ค.14 การออกหนังสือเชิญผู้เกี ่ยวข้องให้มาไกล่เกลี ่ย การออกหนังสือประสาน
หน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ แต่ทว่าในบางครั้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง และต้องสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว อันเนื่องมาจาก 
ประชาชนไม่สะดวกมาให้ข้อมูลที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพื้นทีเ่พื่อสอบข้อเท็จจรงิโดย
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว  

5.การล่าช้าของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นหน่วยงานที่รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยถ้าเป็นเรื่องที่สามารถให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ ก็จะดำเนินการช่วยเหลือ
ในทันที แต่หากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ก็จะต้องประสานไปยั งหน่วยงานนั้น 
เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข หรือช้ีแจงข้อเท็จจริงแก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กล่าวคือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งด้วยข้ันตอนดังกล่าวจึงอาจ
ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา หากหน่วยงานที่ส่งเรื่องไปให้ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วรายงานผลมาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะส่งผลให้
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอต้องประสบกับปัญหาเรื่องร้องเรียนค้างในระบบ และประชาชนก็ จะขาดความ
เช่ือมั่นในที่สุด  

สรุปผลการศึกษา 
 สามารถสรปุเป็นภาพกว้างๆได้ ดังนี ้
 1. ด้านบุคลากรหรือผูป้ฏิบัติงาน ศูนย์ดำรงธรรมแทบทุกแหง่ยังประสบกบัปญัหาความขาด
แคลนของบุคลากรหรอืผูป้ฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม  อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพียงอย่างเดียวและต้องรับผิดชอบหน้าที่อื่นด้วย และโดยส่วนใหญ่
แล้วศูนย์ดำรงธรรมยังขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทีม่คีวามรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย
โดยเฉพาะ  
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 2. ด้านงบประมาณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งยงัประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จำกัด เช่น การไม่มงีบประมาณเป็นของตัวเอง โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้งบประมาณจากค่าเดินทางลง
พื้นที่ของปลัดอำเภอ หรือจากงบบรูณาการของกรมการปกครอง ฯลฯ เป็นต้น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่
มีข้อร้องเรยีนเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลตอ่การใช้งบประมาณที่ไม่เพียงพอด้วย การขาดงบประมาณ
ที่ใช้ในการดำเนินงานอาจจะทำใหเ้จ้าหน้าที่ทำงานไปตามสภาพและขาดแรงจูงใจที่จะทำงานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3. ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่แล้วศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะประสบปัญหาในเรื่อง 
รถยนต์ที่ใช้ในการลงพื้นที่ ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน หากในช่วงเวลาดังกล่าวฝ่าย
งานอื่นๆในอำเภอจะต้องใช้รถยนต์เช่นเดียวกัน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ต้องใช้
รถยนต์ส่วนตัวของตนเอง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งปกติแล้วจะมีแต่คอมพิวเตอร์ประจำสำนกังาน 
เมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่วนตัวในการทำงานแทน 
ซึ่งแต่เดิมที่ไม่มีงานด้านศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มเข้ามา ภารกิจและหน้าที่ขององค์กรมีเป็นจำนวนมากอยู่แลว้ 

 4. ด้านการบริการและสถานที่ โดยส่วนใหญ่แล้วศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ห้องไกล่เกลี่ย รับ
เรื่องราวร้องทุกข์หรือห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยังไม่มีความเป็นส่วนตัว และไม่มิดชิด และมีพื้นที่
จำกัด และยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการให้แก่ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงเมื่อเกิดปัญหา
การร้องเรียน ร้องทุกข์ที่มีคนจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ในห้องไม่เพียงพอต่อการรองรับคน  
 5. ความล่าช้าในการดำเนินงาน ด้วยบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมาก ทำให้
ปริมาณงานจะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย อีกทั้งเรื่องร้องเรียนอาจมีความสลับซับซ้อนและต้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา อาจทำให้เกิดการค้างงานในระบบเป็นจำนวนมาก หน่วยงานศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอจึงมีลักษณะการทำงานในรูปแบบตั้งรับและเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวประสานไปยัง
หน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง ในส่วนของการรับเรื่องร้องเรยีนจึงเป็นแบบเชิงรบัมากกว่าเชิงรุก และ
ต้องมีการวางแผนด้านระยะเวลาเพื ่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ทั นตาม
กำหนดเวลา  
 6. ด้านการกำกับ ตรวจสอบ และการประเมินผลการทำงาน ในเรื่องการกำกับและตรวจสอบ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจากผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยหากเป็นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ ผู้บังคับบัญชาหรือนายอำเภอมักจะติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแล้วเสร็จตาม
ความเหมาะสมของเวลา หากเป็นงานที่ร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ก็จะมีระยะเวลาเงื่อนไขใน
การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

อภิปรายผล 
 ปัจจุบันหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยังขาดการนำเอาหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NPM) หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี การใช้หลักการทรัพยากรในการบริหาร(4M) และ
แนวคิดเรื่อง 

ปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาใช้เท่าที่ควร เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ สามารดำเนินงานได้อย่างก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้
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ได้มากที่สุด  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้หลักการและแนวคิดต่างๆ เป็นที่ยึดถือและ
ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความเข้าใจถึงแนวทางการบริหาร จนเป็น
เสมือนส่วนหนึ่งของหลักการทำงาน เพราะหลักการและแนวคิดที่นำเสนอในข้างต้น จะช่วยทำให้การ
บริหารงานของผู ้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หาก
หน่วยงานนำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะนี้ ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอได้ ตามหลัก 4M+1L ดังนี ้
 1) คน (Man) ควรมีการวางนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
รับผิดชอบงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพียงงานเดียวเท่านั้น เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื ่องในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในระยะยาว ควรมีการพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม 
โดยให้มีหัวหน้างานรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคือ ปลัดอำเภอผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กฎหมายโดยเฉพาะ  
 2) เงิน (Money)  ควรจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะแก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และไม่ต้อง
เบิกจ่ายร่วมกับงานภารกิจอื่นของอำเภอ เพื่อก่อให้เกิดอิสระทางการบริหารจัดการในหน่วยงานและ
เพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองต่อการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีนโยบาย
กำหนดว่า การดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนประเภทต่างๆ สามารถใช้งบประมาณในการดำเนินการได้
ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักความโปร่งใส 
(Accountability) 
 3) วัสดุสิ่งของ (Materials) ควรมีการจัดการวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับงานศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับงานภารกิจอื่นๆ เช่น รถยนต์สำหรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ซึ่งในความเป็นจริง การสนับสนุนให้มีรถยนต์ประจำฝ่ายงานอาจจะมีความ
เป็นไปได้ที่ยาก เห็นควรให้มีแนวทางปฏิบัติว่า หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องลง
พื้นที่ในการตรวจสอบจะต้องให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นผู้ใช้รถยนต์เป็นกรณีพิเศษ) คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  ฯลฯ  
 4) การจัดการ (Management) ควรมีการบริหารจัดการโดยสร้างระบบการควบคุมการทำงาน
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น โดยการสร้างตัวช้ี วัดหรือ
ผลสำเร็จของการทำงานซึ่งอาจจะดูจากความรวดเร็วของการยุติข้อร้องเรียน หรือการสร้างระบบกา
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นประจำทุกวันหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า
เรื่องใดมีความล่าช้าหรือติดขัด และที่สำคัญต้องมีการประเมินความพึงพอใจของการรั บบริการจาก
ประชาชนเพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการผิดพลาดในเรื่องใดหรือไม่ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจิตวิทยา ศิลปะในการไกล่เกลี่ย เป็นต้น โดยผลสัมฤทธ์ิ
ของงานจะต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบงานดังกลา่ว และใน
ส่วนของสถานที่ต้องปรับปรุงให้เป็นห้องที่มีความมิดชิด เป็นส่วนตัว และให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเก็บ
รักษาความลับขอทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาในภายหลัง 
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 นอกจากปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร (4Ms) คือ5) ด้านกฎหมาย (Law) ควรมีระบบตรวจสอบ
และการกำชับกวดขันผู้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีอคติส่วนตัวในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นหลักการการ
ทำงานที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เปน็ไปตามหลกั
กฎหมาย  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เห็นควรที่จะคงไว้ซึ่งหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพราะเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นหน่วยบริการการให้
ข้อมูลข่าวสารและให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ถึงแม้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในบางครั้งยัง
ประสบกับปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและมีความครอบคลุม ก็จะทำให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นหน่วยงาน
แรกที่ประชาชนจะคำถึงหากเกิดปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาได้แสดง
ให้เห็นแล้วว่า ประชาชนยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและมอบความไว้วางใจการทำงานของฝ่ายปกครองใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆที ่เกิดขึ ้น ซึ ่งเสมือนเป็นการธำรงไว้ซ ึ ่งค่านิยมของกรมการปกครอง ท ี ่ ว่า 
“ข้าราชการฝ่ายปกครองจะต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ของท่ีว่าการอำเภอ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
กิตติศักดิ์ ปาตีคำ 

 
บทคัดย่อ 

 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยา

เสพติด เป็นตัวการที ่สำคัญในการบ่อนทำลายกำลังทร ัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของ
สถานการณ์ยาเสพติดจะเป็น ตัวแปรที่สำคัญให้มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลที่ผ่านให้ความสำคัญต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก ในอนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่และนับวันจะทวี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุม ป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต  

จากปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างมากมายในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ของ
ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง  2) เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากการเข้าถึงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมลู
สำคัญ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งหมด 12 อำเภอ 
ทั้งหมด 12 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในที่ว่าการอำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 100 คน สุ่มมา 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน 
 ผลการศึกษาวิจัย 

 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องทำงานตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน มีช่องทางเพื่อติดต่อประสานงาน
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และในแต่ละหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน  

 2. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในแง่ของปริมาณ คุณภาพ ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและจำนวนบุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เพียงพอและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง งบประมาณเป็นปัจจัยด้าน
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การปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ  

 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการไป ได้แก่ ทั้ง 3 แนวทาง ได้แก่ การลดปัญหาการ
ผลิต การค้ายาเสพติด และการลดปัญหาผู้เสพผู้ติดและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่ 
ด้วยการแก้ไขหรือลดพื้นที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน การบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพ
ติดให้กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยความเข้มแข็ง จำเป็นต้องใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของพลังชุมชนและพลังสังคมทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันการดำเนินงานด้านการลดปัญหาการ
ผลิตและการค้ายาเสพติดต้องดำเนินการปราบปรามผูผ้ลติและผูค้้ายาเสพติดด้วยมาตรการทางกฎหมาย
และกลไกกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อหยุดยั้งการผลิตและการค้ายา
เสพติด เมื่อได้ภาครัฐและครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการ
กลับมาใช้ยาเสพติดซ้ำ 

 4. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีช่องทางให้เครือข่ายการข่าวภาคประชาชนการใช้มาตรการทางบริการสนเทศคือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื ่อชนิดต่าง ๆ โดยมีการคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูล เบาะแส
เกี่ยวกับผู้เสพผู้ค้า ให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครที่สามารถรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้แจ้งเบาะแส เพื่อความปลอดภัยใน
ตัวผู้แจ้ง 
 
คำสำคัญ: ปัญหาและอุปสรรค ปัญหายาเสพติด ฝ่ายปกครอง จังหวัดพิจิตร 
 
1. บทนำ 
 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยา
เสพติด เป็นตัวการที ่สำคัญในการบ่อนทำลายกำลังทร ัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของ
สถานการณ์ยาเสพติดจะเป็น ตัวแปรที่สำคัญให้มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลที่ผ่านให้ความสำคัญต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda) การปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม (Protective regulatory policy) ในอนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมี
แนวโน้มรุนแรงอยู่และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดม้ี
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต (ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 
2558 – 2562 ) 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายใหม่ยังคงเป็นปัญหาหลักในอนาคต 
ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนสูงทั้งในกลุ่ม ผู้ค้าและกลุ่มผู้เสพ แม้ว่าจะมีแนวโน้มสัดส่วนลดลงแต่ในกลุ่มผู้เข้า
บำบัดรักษาก็ยังมีไม่ต่ำกว่า 3 ใน 5 ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหามีถึงร้อยละ 70 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24  
ปี  ถือเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี ่ยวข้องซึ ่งพบทั้งที่อยู ่ใน สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยกลุ่ม
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา เป็นสองกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
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ยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  ซึ่งหากสามารถผลักดันใหน้ักเรยีนในระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อ
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้จะทำให้อัตราการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง กลุ่มเยาวชนหญิง
อายุ 15 - 19 ปี มีพฤติกรรมเสี่ยงทัง้การมีประสบการณ์ในการม ีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนั
ควรสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวผลจากการวิจัยระบุว่า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กมี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เยาวชนนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15 – 19  ปี พบว่ามี
ถึงร้อยละ 77.7 ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องเฝา้ระวังอย่างใกลชิ้ดเพราะมี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดทั้งการค้าและเสพยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่
ชอบมั่วสุมในร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว และการซิ่ง
รถ เป็นต้น ขณะที่พื้นที่เสี่ยงที่ต้องให้ความใส่ใจ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดคือ สถานบันเทิง/สถานบริการ 
หอพัก และร้านเกมส์   
 จังหวัดพิจิตรได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    (ศอ.ปส.จ.พิจิตร) 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ในระดับอำเภอได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ จากข้อมูลการ
ประเมินสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านชุมชน ที่ทุกอำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Narcotics Information System for Province Agency (Nispa) รอบที่ 
2 ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีผู้ติดยาเสพติดจำนวน 136 คน ผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย หมู่บ้านชุมชนที่ไม่มี
ปัญหายาเสพติด 845 หมู่บ้าน หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดน้อย 67 หมู่บ้าน หมู่บ้านชุมชนที่มี
ปัญหายาเสพติดปานกลาง 16 หมู่บ้าน หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 8 หมู่บ้าน จากสถิติ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ศป.ปส.จ.พิจิตร) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จึงบูรณาการทุกภาคส่วนราชการในการร่วมมือกัน 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำท้องที่
และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ป้องกันครอบครัวชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้ง
สร้างพลัง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของฝ่ายปกครอง ของที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
 2.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ของที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 
 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากการเข้าถึงความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
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เสพติด ทั้งหมด 12 อำเภอ ทั้งหมด 12 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 100 คน สุ่มมา 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 
คน 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรบังานวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานด้านการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ของที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ เก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังนี้   
 4.1  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง เป็นการบริหารงาน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบครบวงจร ได้แก่ การดูแลความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ การ
จัดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ ซึ่งเป็นเส้นทางรองที่นักค้ามักใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยง การตรวจสถานบริการ 
การจัดระเบียบสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ  ในพื้นที่ โดย
การสนธิกำลังระหว่างพนักงานฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เข้มงวดในการจัดต้ังจุดตรวจ เวรยาม   

 ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง มีภารกิจที่
จะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ ใช้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาก
ที่สุดต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด แต่ปัจจุบันภารกิจของฝ่ายปกครองนั้นมี

ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                                     - สังกดั 
- อายุ                                     - ต าแหน่ง 
- ที่อยู่                                    - หน้าที่รับผิดชอบ 

ตัวแปรตาม 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของฝ่ายปกครอง ของที่ว่าการ
อ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร    
 

ปัจจัยที่ท าให้ เ กิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1. ปัจจยัดา้นเวลา 
2. ปัจจยัดา้นทรัพยากร 
3. ปัจจยัดา้นการส่ือสารและการประสานงาน 
4. ปัจจยัดา้นการยอมรับ 
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ภารกิจที่ค่อนข้างมากมายนอกจากภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงทำให้มีการ
ปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่ค่อนข้างมีจำนวนจำกัด ผู้ต้องสงสัย
บางรายเป็นผู้หญิง การดำเนินการต่าง ๆ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน ประกอบกับฝ่าย
ปกครองยังมีภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการซึ่งเป็นนโยบายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนอง
นโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้านภารกิจอื่น ๆ  
 4.2  ปัจจัยด้านทรัพยากร  

 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานหลายชนิด เช่น ยานพาหนะ เช้ือเพลิง วิทยุสื่อสาร ยาพาหนะ อาวุธปืนประจำกาย เครื่องดัก
ฟัง กล้องวีดีโอ เครื่องถ่ายภาพทางอากาศ และเสื้อเกราะกันกระสุน เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละช้ินมีมูลค่า
สูง ในการใช้งานแต่ละชนิดเจ้าหน้าที ่ต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
จะต้องมีการฝึกทบทวนอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในภารกิจต่าง ๆ แต่ในทาง
ปฏิบัติในหน่วยงานฝ่ายปกครองนั้น มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจำกัด การจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ใ นการปฏิบัติ
หน้าที่มีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เช่น อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติภารกิจมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานดังนั้นเจา้หน้าที่ต้องใช้อาวุธของตนเอง เสื้อเกราะกันกระสนุ
เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานจึงต้องใช้งบประมานส่วนตัวในการจัดหาเพื่อใช้
ป้องกันตัว การออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่บางครั้งต้องใช้พาหนะและเช้ือเพลิงส่วนตัว เนื่องจากพาหนะ
ของหน่วยงานที่จัดมาให้นั้นมีจำนวนจำกัด ในที่ว่าการอำเภอนั้นประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคง ฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายสำนักงาน ศูนย์ดำรงธรรม และฝ่ายทะเบียนและบัตร ซึ่งแต่ละฝ่ายจำเป็นที่จะต้องใช้
พาหนะในการปฏิบัติภารกิจเช่นกัน ทำให้เมื่อมีภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่   
 4.3  ปัจจัยด้านการสื่อสารและการประสานงาน 

 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 
156 / 2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัด
พิจิตรได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    (ศป.ปส.จ.พิจิตร) โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ในระดับอำเภอได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ มีการดำเนินการในรูปแบบบรูณาการ
ทุกภาคส่วนราชการในการร่วมมือกัน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เปน็ศูนย์กลาง โดยเฉพาะ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำท้องที่และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันครอบครัวชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคม
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างพลัง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

 ในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) 
กระบวนการทำงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา การ
ทำงานจะมีการมอบหมายหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน แต่มีในส่วนของการปราบปรามนั้น
ฝ่ายปกครองได้มีการบูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร บางครั้งในการปฏิบัติภารกิจจะต้องมีการทำความ
เข้าใจกันเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะมีคำสั่งของหน่วยงานน้ัน ๆ แต่ใน
ส่วนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) จะมีคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจ
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ไม่เหมือนกับบางหน่วยงาน เช่น คำสั่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพิจิตร มีการกำหนดนโยบายโดยแปลงจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ภารกิจเน้นด้านการสืบสวน ขยายผล ยึดทรัพย์สิน ทำลายเครือข่ายของผู้ค้า นำผู้เสพเข้ารับการบำบัด 
และดูแลผู้เสพเมื่อผ่านการบำบัดให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข แต่ในส่วนของฝ่ายตำรวจเน้นยอดของการ
จับกุมเป็นหลัก และเมื่อมีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะส่งผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา 
บางรายมีการบำบัดซ้ำจึงทำให้ผู้เสพยาเสพติดรายนั้นบำบัดรักษาไม่ได้ เนื่องจากตามนโยบายของ
รัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดเพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงทำให้ผู้เสพยาเสพติดรายนั้นไม่มีโอกาส
เข้ารับการบำบัดรักษา ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ทำให้การดำเนินการแก่ผู้ที่เสพยา เสพติดมีระยะ
เวลานานล่าช้ากว่าจะแล้วเสร็จแต่ละราย 
 4.4  ปัจจัยด้านการยอมรับ 

 ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำท้องที่ที่ปกครองครองหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นหน่วยการ
ปกครองที่เล็กที่สุด เป็นผู้ที่นำข้อราชการจากส่วนราชการไปชี ้แจงประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปกครอง
ประชาชนในหมู่บ้านให้มีความปลอดภัย คอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด บาง
ชุมชนมีการแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นจำนวนมากส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของฝ่ายปกครอง การ
ปฏิบัติภารกิจทำได้อย่างไม่เต็มที ่ อาจมีการเพิ ่มข้ันตอนที่ยุ ่งยากซับซ้อนทำให้การปฏิบัติงานขาด
เสถียรภาพ ไม่มีความคล่องตัว ขาดความไว้วางใจ บางชุมชนไม่ให้ความสำคัญของปัญหายาเสพติดและ
เกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ส่งผลให้ไม่เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้
การติดต่อประสานงานขอความร่วมมือแทบจะเป็นไปไม่ได้ และการจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจปราบปราม
ยาเสพติดเป็นเรื่องยากเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งผู้ที่รู้ข้อมูลดีที่สุดก็คือคนใน
ชุมชน 
 ฉะนั้นปัญหายาเสพติดมีอยู่หลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงทุกฝ่ายรวมถึง
คนในชุมชนต้องร่วมกันทำงานให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน มีการบูรณาการวางแผนปรับรูปแบบ
การทำงานเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก และมีการหลีกเลี่ยง
เจ้าหน้าที่ในหลายๆรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
5. สรุปผลการวิจัย 

 5.1 การสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสรุปผลตามประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
5.1.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

แต่ละอำเภอ มีจำนวนน้อย   มีภารกิจที่จะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ ใช้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน
ด้านการข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาที่ จำกัด 
แต่ปัจจุบันภารกิจของฝ่ายปกครองนั้นมีภารกิจที่ค่อนข้างมากมายนอกจากภารกิจด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จึงทำให้มีการปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
ที่ค่อนข้างมีจำนวนจำกัด ผู้ต้องสงสัยบางรายเป็นผูห้ญงิ การดำเนินการต่าง ๆ  ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่เปน็
ผู้หญิงด้วยเช่นกัน ประกอบกับฝ่ายปกครองยังมีภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการซึ่งเป็นนโยบายที่
มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้านภารกิจอื่น ๆ 
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 5.1.2 หน่วยงานฝ่ายปกครองนั้น มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจำกัด การจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องจัดหาอุปกรณ์โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เช่น อาวุธปืนของ
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติภารกิจมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้อาวุธของตนเอง เสื้อเกราะ
กันกระสุนเสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานจึงต้องใช้งบประมานส่วนตัวในการ
จัดหาเพื่อใช้ป้องกันตัว การออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่บางครั้งต้องใช้พาหนะและเชื้อเพลิงส่วนตัว 
เนื่องจากพาหนะของหน่วยงานที่จัดมาให้นั้นมีจำนวนจำกัด ในที่ว่าการอำเภอนั้นประกอบด้วย ฝ่าย
ความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสำนักงาน ศูนย์ดำรงธรรม และฝ่ายทะเบียนและบัตร ซึ่งแต่ละฝ่ายจำเปน็
ที่จะต้องใช้พาหนะในการปฏิบัติภารกิจเช่นกัน ทำให้เมื่อมีภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับก ารป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ 

 5.1.3 การปฏิบัติภารกิจในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 
(ศป.ปส.อ.) แต่ละหน่วยงานปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.)   เช่น คำสั่ง
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร มีการกำหนดนโยบายโดย
แปลงจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภารกิจเน้นด้านการสืบสวน ขยายผล 
ยึดทรัพย์สิน ทำลายเครือข่ายของผู้ค้า นำผู้เสพเข้ารับการบำบัด และดูแลผู้เสพเมื่อผ่านการบำบัดให้อยู่
ในสังคมอย่างปกติสุข แต่ในส่วนของฝ่ายตำรวจเน้นยอดของการจับกุมเป็นหลัก และเมื่อมีการจบักุม
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะส่งผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา บางรายมีการบำบัดซ้ำจึงทำให้ผู้เสพ
ยาเสพติดรายนั้นบำบัดรักษาไม่ได้ เนื่องจากตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัด
เพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงทำให้ผู้เสพยาเสพติดรายนั้นไม่มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษา ต้องดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ทำให้การดำเนินการแก่ผู้ที่เสพยาเสพติดมีระยะเวลานานล่าช้ากว่าจะแล้วเสร็จแต่ละราย 

 5.1.4 ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน กับฝ่ายปกครองยังไม่มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริง 
เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ส่งผลให้ไม่เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ทำให้การติดต่อประสานงานขอความร่วมมือแทบจะเป็นไปไม่ได้ ปัญหายาเสพติดมีอยู่หลายปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง หากจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงทุกฝ่ายรวมถึงคนในชุมชนต้องร่วมกันทำงานให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน มีการบูรณาการวางแผนปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก และมีการหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ในหลายๆรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

 5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของฝ่ายปกครอง ของที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร สามารถนำมาอภิปรายผลในประเด็นที่
น่าสนใจได้ดังนี้ 

  5.2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องทำงานตามแนวทางของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน มีช่องทางเพื่อ
ติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และในแต่ละ
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แบ่งหน้าที่
ให้แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดข้ันตอนในการปฏิบัติและกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
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แต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ ทำให้ระบบงานมีความต่อเนื่อง มีการวางเป้าหมายในการดำเนินการที่
ชัดเจนมีตัวช้ีวัดความสำเร็จของงาน  

  5.2.2 รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเครื ่องมือเครื ่องใช้ที่ ทันสมัยให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในแง่ของปริมาณ คุณภาพ ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและจำนวน
บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เพียงพอและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ
เป็นปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ ่มมากขึ ้น แต่ปัจจุบันงบประมาณที่ได้ร ับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ เช่น 
งบประมาณที่ใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกตรวจตราคอย
สอดส่องเฝ้าระวังแหล่งมั ่วสุม และการออกติดตามผู ้ผ ่านการบำบัดฟื้ นฟู เป็นต้น ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปัญญา วรรณสุทธ์ิ, 2553) ได้ทำการศึกษา 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปราบปรามยาบ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ใน
สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที ่ส ่งผลต่อการปราบปรามยาบ้าของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านงบประมาณ/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือประจำชุดปฏิบัติการ  

  5.2.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการไป ได้แก่ ทั้ง 3 แนวทาง ได้แก่ การลด
ปัญหาการผลิต การค้ายาเสพติด และการลดปัญหาผู้เสพผูต้ิดและกลุม่เสี่ยงเพื่อปอ้งกันมใิห้เกดิผู้เสพตดิ
รายใหม่ ด้วยการแก้ไขหรือลดพื้นที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน การบำบัดรักษาผู้ที่
ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยความเข้มแข็ง จำเป็นต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนและพลงัสงัคมทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันการดำเนินงานด้านการ
ลดปัญหาการผลิตและการค้ายาเสพติดต้องดำเนินการปราบปรามผู ้ผลิตและผู ้ค้ายาเสพติดด้ วย
มาตรการทางกฎหมายและกลไกกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อหยุดย้ัง
การผลิตและการค้ายาเสพติด เมื่อได้ภาครัฐและครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ำ 

  5.2.4 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีช่องทางให้เครือข่ายการข่าวภาคประชาชนการใช้มาตรการทางบริการ
สนเทศคือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อชนิดต่าง ๆ โดยมีการคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูล 
เบาะแสเกี่ยวกับผู้เสพผู้ค้า ให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครที่สามารถรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้แจ้งเบาะแส เพื่อความ
ปลอดภัยในตัวผู้แจ้ง 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1  ข้อเสนอที่ได้ผลจากการศึกษางานวิจัย จากผลการศึกษาพบว่า 

5.3.1.1 งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กรมการปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านยาเสพติด ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันแล ะแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพิ่มเติม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับ
อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ เช่น งบประมาณที่ใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
ปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงในการออกตรวจตราคอยสอดส่องเฝ้าระวังแหล่งมั่วสุม และการ
ออกติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 5.3.1.2 รัฐบาลควรที่จะจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่
หมู่บ้านชุมชน สร้างเกราะคุ้มกันปัญหายาเสพติด 

 5.3.1.3 รัฐบาลมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง วางกรอบของกฎหมายที่เน้น
การขยายผลไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่ ยึดทรัพย์ ทำลายเครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ วางโทษให้หนัก
กว่าเดิมเพื่อให้ผู้ที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตระหนักถึงโทษที่จะได้รับหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป 

 5.3.2.2 ควรศึกษาวิจัยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่ที่
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
 

คเณศ   พูลเกษม 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว ้าอ ิสระคร ั ้ งน ี ้  ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อประเม ินผลการดำเน ิน งานของ                 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 และ                 
เพื ่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชรในอนาคต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรพบว่า ตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและขอรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรแล้วทั้ งสิ้น 5,936 เรื่อง สามารถ
ดำเนินการยุติเรื ่องร้องเรียนได้  4 ,488 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 92 ส่งผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชรเป็นที่พึงพอใจและได้รับการไว้วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร  

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ตามหลัก PESTEL 
Analysis ด้านการเมืองและนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า แต่ละด้าน
ล้วนเป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสิ้น  

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ตามหลัก                              
7s Mckinsey พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีโครงสร้างเป็นเพียง
กลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร มีระบบการทำงานเป็นสายชั้นบังคับบัญชา             หลาย
ขั้นตอนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชร ข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการ และการดำเนินงานที่ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เกิด
ปัญหาเรื่องร้องเรียนล้นมือ  

4. นำข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมา
วิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดแข็งของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื ่นได้ มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย เป็นต้น จุดอ่อนของ                 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมไม่มีอำนาจตามกฎหมาย การให้
ความสำคัญของผู้บริหารในพื้นที่มีความแตกต่างกัน งบประมาณวัสดุยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ด้านโอกาส
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทำให้ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และภัยคุกคาม พบว่า 
ระบบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยุติ
ปัญหาได้สำเร็จ เป็นต้น 

5. นำข้อมูล SWOT ที่ได้มากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื ่องมือ TOWS MATRIX 
พบว่า ด้านรุกไปข้างหน้าโดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาส โดยการพัฒนาศูนย์ดำรงธ รรมจังหวัด
กำแพงเพชร ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น ด้านการใช้จุด
แข็งเพื่อขจัดและลดผลกระทบจากอุปสรรค โดยการพัฒนาโครงสร้าง อำนาจหน้าที ่ ขอบเขตการ
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ปฏิบัติงานมาตรฐานการทำงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ด้านการพัฒนาจากภายในเพื่อเอาชนะอุปสรรคและใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น และด้านเสริมจุดอ่อนและ
เอาชนะอุปสรรคที่มี โดยการพัฒนากลไกของศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่ อง
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน เป็นต้น 

 
คำสำคัญ  ศูนย์ดำรงธรรม  เรื่องร้องทุกข์  การร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
 

1. บทนำ  

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบ

ว่าการบริหารราชการมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค                  ทุก
สมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื ่องร ้องเรียน/              
ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดยตลอด (ศูนย์ดำรงธรรม, 2559, หน้า. 1-14) กระทรวงมหาดไทย                  
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ได้เปิด “ศูนย์บริการ
ข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทยทางโทรศัพท์
หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 101 ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 10206 ต่อมา
บทบาทของศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
เกี่ยวกับ  การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บรกิารข่าวสาร  
ของกระทรวงมหาดไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยใช้ช่ือใหม่ว่า                      “ศูนย์
ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย” (Damrongdhama Center of Ministry of Interior) ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2537 เป็นต้นมา (สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560, หน้า. 2)  

หลังจากที ่ได้ม ีประกาศ ฉบับที ่ 96/2557 ลงวันที ่ 18 กรกฎาคม 2557 เร ื ่อง จ ัดตั้ง                              
ศูนย์ดำรงธรรม โดยให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมจงัหวัดข้ึน มีภารกิจตามประกาศ คสช. ข้อ 
1 กล่าวคือ เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร                    ให้
คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ
ร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 โดยจัดต้ังข้ึน ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่น ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชน
ทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการบริหารของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานจังหวัดให้
ดำเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน และ
การจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมขึ้นโดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เปน็ช่องทางที่รัฐบาล/คสช. จะได้รับทราบ ความทุกข์
ของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับฟังข้อเสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้อง
ใจ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับความพึงพอใจ (ศูนย์ดำรงธรรม, 2559 , 
หน้า. 2) 
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มีการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมในส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชนใน
ลักษณะเดียวกับศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมในส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่ 399/2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลงัของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยได้แบ่งงานภายในของสำนักงานจังหวัด ให้มี
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้น โดยปรับจากภารกิจงาน  ขึ้นเป็นกลุ่มงานโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ฯลฯ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความแตกแยกทางความคิด นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ 
ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาหนี้สิ น ฯลฯ 
ส่งผลให้ปริมาณและความซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
ดังนั้น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรื่ องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรสามารถอำนวยความยุติธรรม ขจัดปัญหา
ความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เองการประเมิน
ศักยภาพและการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นการที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางและจุดยืนของ
การดำเนินงาน และจุดยืนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ เพื่อช้ีให้เห็นว่าสภาวะแวดล้อม
ในปัจจุบันส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
อย่างไร 

เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจงัหวัดกำแพงเพชรในห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
รับทราบปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบของการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขปัญหา  
 1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา1)  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจงัหวัด
กำแพงเพชร ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

2)  เพื ่อวิเคราะห์ป ัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานข อง 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยศึกษาในเชิงคุณภาพ             

เพื ่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยรวมข้อมูลจากทัศนะ       
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนผู้รับบริการจากศนูย์
ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
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2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมในอดีต - ปัจจุบัน 

บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมในอดีต 
ศูนย์ดำรงธรรมมีต้นกำเนิดมาจาก “ ศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย ” ของกระทรวงมหาดไทย ที่

เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น และร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลข 1567  และทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1 ปณฝ. 
มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 สำหรับต่างจังหวัด ทางตู้ ปณ. 101 ปทจ. โดยเช่าตู้ไปรษณีย์ที่ทำการ
ไปรษณีย์ และดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 

ต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยได้เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
เกี ่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านการปฏิบั ติอย่างยิ่ง 
เนื ่องจากปัญหาความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานและคณะทำงานที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์ที่มีความซ้ำซ้อน และขาดความชัดเจนในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

ศูนย์ดำรงธรรมในปัจจุบัน 
 หลังจากที่ได้กล่าวถึงศูนย์ดำรงธรรมที ่มีการจัดตั ้งในอดีตแล้วนั ้น หลั งจากคณะรักษา               
ความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการ
จัดต้ังศูนย์ดำรงธรรม โดยประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 อันมีสถานะ
ทางกฎหมายเทียบเท่าพระราชบัญญตัิ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรม โดยให้จัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมขึ้นใน
จังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 
แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาล เรื่องการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม ประเด็นนโยบายที่ 10.3 ยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ   เชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์
รับเรื ่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง   เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง และ
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร 
 

ภารกิจ 7 ด้าน ของศูนย์ดำรงธรรม 

1)  ภารกิจด้านการรับเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทกุข์  2)  ภารกิจการบริการแบบเบด็เสร็จ 3)  ภารกิจ
งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ 4)  ภารกิจการบริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา 5)  ภารกิจการรับ
เรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ 6)  ภารกิจการเป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล 7)  
ภารกิจการดำเนินด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT 

Humphrey (2005, อ้างถึงใน วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, 2561, หน้า. 15-26) เป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญ และจำเป็นสำหรับองค์กร เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน 
และวิเคราะห์โอกาส - อุปสรรคการวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อให้ทราบ
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ถึงการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ที ่ เกิดขึ ้นภายนอกองค์กร รวมถึงสิ่งที ่ได้เกิดขึ ้นแล้วแ ละแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน 
และความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์กรต่อไป โดย SWOT ย่อมาจาก 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อดีที ่เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายใน  

W มาจาก Weaknesses หมายถึงจุดด้อยหรือจ ุดอ ่อนหรือข ้อเส ียเปร ียบ ท ี ่ เก ิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายในซึ่งองค์กรต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร  

T มาจาก Threats หมายถึงอุปสรรคข้อจำกัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก บางครั้ง 
การจำแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะทั้งสองสิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้   
 
TOWS Matrix   

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ TOWS Matrix วิธีการจัดทำ TOWS Matrix เป็นการจัดทำตาราง 9 
ช่อง คือปัจจัยหลักสำคัญ 4 ช่อง ช่องกลยุทธ์ 4 ช่องกับอีก 1 ช่อง บอกที่มาของปัจจัยว่าเป็นปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยภายใน ช่องกลยุทธ์ 4 ช่อง ให้ชื่อว่ากลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO กลยุทธ์ ST และ             
กลยุทธ์ WT ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการใส่ปัจจัยหลักสำคัญทั้ง 4 ช่องแล้ว  
 1)  เขียนปัจจัยภายนอกที่เป็น โอกาส (O) ที่สำคัญที่สุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจ  
 2)  เขียนปัจจัยภายนอกที่เป็น อุปสรรค (T) ที่สำคัญที่สุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจกำลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต  
 3)  เขียนปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง (S) ที่สำคัญที่สุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจ  
 4)  เขียนปัจจัยภายในที่เป็น จุดอ่อน (W) ที่สำคัญที่สุดของบริษัท หรือ หน่วยธุรกิจ  
 5)  จับคู่ จุดแข็งภายใน (S) กับ โอกาสภายนอก (O) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ SO  
 6)  จับคู่ จุดอ่อนภายใน (w) กับ โอกาสภายนอก (O) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ wO  
 7)  จับคู่ จุดแข็งภายใน (S) กับ อุปสรรค (T) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ ST  
 8)  จับคู่ จุดอ่อนภายใน (W) กับ อุปสรรค (T) เพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์ WT  

โดยหลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อดึงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจำกัดแล้วนั้น จะต้องนำเอาผลที่ได้จากการประเมินเหล่าน้ันมาวิเคราะห์คาวามสัมพันธ์ โดยใช้ตาราง 
TOWS Matrix มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ และนำข้อมูล
ที่ได้จากความสัมพันธ์ของ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัด เหล่าน้ันมากำหนดกลยุทธ์ หรือยุทธ์สา
สตร์ประเภทต่าง ๆ ต่อไป 

PESTEL ANALYSIS 
ทฤษฎีวิเคราะห์สภาพพื้นที่หรือปัจจัยภายนอกของ Aguilar (1967) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มี

ผลต่อการบริหารและไม่สามารถควบคุมได้ PEST ประกอบด้วย 
Polities เป็นปัจจัยทางการเมือง  
Economic เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
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Social/ culture ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม  
Technological ปัจจัยทางเทคโนโลยี  
Ecological ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม  
Legal กฎระเบียบ ปัจจัยทางกฎหมาย  

7s Mckinsey  
การวิเคราะห์ทั้ง 7 ด้านของ 7s Mcsinsey จะทำให้พบว่าปัจจัยภายในทั้ง 7 ด้าน แต่ละด้าน มี

จุดแข็งและจุดอ่อนหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับด้านอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่าไม่
สอดคล้องกันและเป็นเรื่องที่สำคัญ องค์กรก็ไม่ควรจะนำไปปรับปรุงต่อไป 

Strategy (กลยุทธ์) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่ง การวางแผนเปรียบเสมือนการวางเส้นทางไปสู่
จุดหมาย ในการวิเคราะห์ 7s Mckinsey ควรพิจารณาว่าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ 

Structure (โครงสร้าง)โครงสร้างองค์การเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่  
โครงสร้างองค์การควรมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ 

System (ระบบ) กระบวนการและลำดับขั้นในการทำงานที่ต้องเป็นระบบที่สอดคล้องกัน 
ระบบการทำงานควรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเรื่องอื่นๆ  

Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารในการบริหารจัดการของผู้บริหารและความเป็นผู้นำของ
ผู้บริหาร เพราะผู้นำจะต้องเป็นต้นแบบให้กับพนักงาน 

Staff (การจัดการบุคคล) การบริหารจัดการบุคคล เช่น การคัดเลือกบุคลากร การจัดคน     
ให้เข้ากับงาน ค่าตอบแทน การลงโทษ และการพัฒนาบุคคล 

Skill (ทักษะ) ทักษะ ความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการผลิต/ขาย/ให้บริการ อะไรคือความ
เช่ียวชาญหรือทักษะที่เป็นลักษณะเด่นขององค์การ  

Shared Value (ค่านิยมร่วม) ค่านิยมร่วมในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ องค์การมีความเช่ือ
อย่างไร ซึ่งค่านิยมถือเป็นหัวใจขององค์การ  

3. วิธีการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)   3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัยได้เลอืกใช้รปูแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีแนวทางการวิจัย 2 รูปแบบ  
คือ  การวิจัยโดยวิธีการทางเอกสาร  (documentary  research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth  interview)   

3.3  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้  ผู ้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive  sampling)  เพื ่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ  เจ้าหน้าที ่ซึ่ง
ปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 8 คน 

3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
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การวิจัยครัง้นี้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) การวิจัยเอกสารโดยศึกษา
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการวิจัย และ (2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ แบบสัมภาษณ์จะเป็นไป            
ในลักษณะกึ่งโครงสร้าง  จะเป็นการตัง้คำถามปลายเปิด  เพือ่ให้ได้คำตอบที่มีความยืดหยุ่น  

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการรวบรวมเก็บข้อมูลไว้ 2 รูปแบบ คือ   

1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  
2)  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.6  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง  การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (qualitative  research)  ซึ่งผู้วิจัยมีลำดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1)  นำข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์  มาเปร ียบเทียบระหว่างบุคคลและจัดลำดับ

ความสำคัญและคุณลักษณะของข้อมูล 
2)  นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว  นำมาเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลทางเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3)  นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มาวิเคราะห์ปัจจัย กับ

ทฤษฎี PESTEL ANALYSIS  และทฤษฎี 7s Mckinsey 
4)  นำข้อมูลทั ้งหมดมาวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix  เพื ่อทำการสรุปผล

การศึกษา โดยมีประเด็นคำถาม จุดแข็ง - จุดอ่อนของของศูนย์ดำรงธรรม 
5)  นำข้อมูลสถิติผลการดำเนินงาน ภายใต้ภารกิจทั ้ง 7 ด้านตั ้งแต่ 22 ก.ค. 2557 - 

ตุลาคม 2562 มาทำการวิเคราะห์สมรรถนะของศูนย์ดำรงธรรม 
 
4. ผลการศึกษา 

1. ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรพบว่า ตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและขอรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรแล้วทั้งสิ้น 5 ,936 เรื่อง สามารถ
ดำเนินการยุติเรื ่องร้องเรียนได้  4 ,488 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 92 ส่งผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชรเป็นที่พึงพอใจและได้รับการไว้วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร  

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ตามหลัก PESTEL 
Analysis ด้านการเมืองและนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า แต่ละด้าน
ล้วนเป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสิ้น เนื่องจากแต่ละด้านเป็น
สิ่งที่กระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน ส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้น นำมาซึ่งการร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชาชน  

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ตามหลัก                              
7s Mckinsey พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีโครงสร้างเป็นเพียง
กลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร มีระบบการทำงานเป็นสายช้ันบังคับบัญชาหลายข้ันตอน โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
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ข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด หากมีการโยกย้ายรูปแบบการดำเนินงานก็จะถูกปรับไปด้วย 
และการดำเนินงานยังขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนล้นมือ  

4. นำข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมา
วิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดแข็งของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื ่นได้ มีช่องทางการร้องเรียนที่ หลากหลาย เป็นต้น จุดอ่อนของ                 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมไม่มีอำนาจตามกฎหมาย การให้
ความสำคัญของผู้บริหารในพื้นที่มีความแตกต่างกัน งบประมาณวัสดุยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ด้านโอกาส
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทำให้ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และภัยคุกคาม พบว่า 
ระบบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยุติ
ปัญหาได้สำเร็จ เป็นต้น 

5. นำข้อมูล SWOT ที่ได้มากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื ่องมือ TOWS MATRIX 
พบว่า ด้านรุกไปข้างหน้าโดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาส โดยการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชร ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น ด้านการใช้จุด
แข็งเพื่อขจัดและลดผลกระทบจากอุปสรรค โดยการพัฒนาโครงสร้าง อำนาจหน้าที ่ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานมาตรฐานการทำงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ด้านการพัฒนาจากภายในเพื่อเอาชนะอุปสรรคและใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรสู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น และด้านเสริมจุดอ่อนและ
เอาชนะอุปสรรคที่มี โดยการพัฒนากลไกของศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพมีความต่อเนื ่อง
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน เป็นต้น 

5.2  อภิปรายผล 

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร (จังหวัดกำแพงเพชร , 2557) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2557 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 96/2557  เรื่อง     
การจัดตั ้งศูนย์ดำรงธรรม ประกาศ ณ วันที ่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบ ัติงานของส่วนราชการสามารถให้บริการประชาชน                   
ได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร ็ว ลดขั ้นตอน  ในการปฏิบ ัติงาน และประชาชนได้รับ                       
ความพึงพอใจ และเพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรในห้วง
ระยะเวลาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน ตามทัศนะของเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงาน และประชาชน
ผู้รับบริการ เพื่อรับทราบปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบของการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กำแพงเพชรในอนาคตให้สามารถเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างแท้จริงต่อไป  
การดำเนินงานจึงควรมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน และรักษาสิ่งที่ดี  ที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องลดหรือทำลายจุดอ่อนของการดำเนินงานที่มีอยู่เพื่อ เพิ่มศักยภาพ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  จึงนำมาสู่ข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์ โดยการทำ SWOT เพื่อมองปัญหา
จากทัศนะของเจ้าหน้าที ่ และใช้ TOWS Matrix  มาวิเคราะห์โดยมองจากคนภายนอกเข้ามาหา
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หน่วยงาน เป็นการสำรวจถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ว่ามี
ความคาดหวังอะไรจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร แล้วจึงนำ  ความคาดหวังมาวางแผนเป็นกล
ยุทธ์  ซึ่งก็สามารถสรปุได้ว่า  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  รุกไปข้างหน้าโดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพือ่
สร้างโอกาส พัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้เปน็ศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  เอกชน และประชาชน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในการสร้างเครือข่ายข้อมูล   เรื่องร้องเรียน และการให้บริการประชาชนในทุกระดับเพิ่ม
ศักยภาพการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับงานศูนย์ดำรงธรรมสู่องค์กรที่มีมาตรฐาน  
พัฒนาจากภายในเพื่อเอาชนะอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีโดยการเพิ ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการแก้ไขปัญหา   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรศูนย์ดำรงธรรมสู่ความ
เป็นมืออาชีพ   พัฒนากระบวนการส่งเสริมงานศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ  ใช้จุดแข็งเพื่อขจัด
และลดผลกระทบจากอุปสรรค  โดยการพัฒนาโครงสร้าง  อำนาจหน้าที่  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานของการทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ
และเช่ือมโยงกับทุกองค์กรส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เสริมจุดอ่อนและเอาชนะอุปสรรคที่มีโดยการพัฒนากลไกของศูนย์ดำรงธรรม
ให้มีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน  
และสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์ดำรงธรรมตอ้งเป็นศูนย์ของทกุส่วนราชการ จะต้องบูรณาการการทำงานกบัทุก
ภาคส่วนโดยยึดพื้นที่เป็นหลกั เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ
รัฐบาล 

2. ศูนย์ดำรงธรรม เปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงรัฐบาลกับประชาชน โดยนำนโยบายของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และรับฟังความต้องการของประชาชนมาเสนอรัฐบาลไปสู่การปฏิบัตแิละรับฟัง
ความต้องการของประชาชนมาเสนอรัฐบาลเพื ่อกำหนดนโยบายให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะต้องสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำ เภอ ใน
กรณีที่เรื่องร้องเรียนจำเป็นที่จะต้องบูรณาการหลายๆ หน่วยงาน 

4. จัดฝึกอบรมให้บุคลากรให้ความรอบรู้ด้านระเบียบกฎหมาย มีความสามารถ ต้องจัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านองค์ความรู้และกฎหมาย ปรับเปลี ่ยนประกาศ คสช.ฉบับที่ 96/2557 ให้เป็น
พระราชบัญญัติ มีการกำหนดโทษที่ชัดเจน มีกฎหมายกำหนดโทษผู้ร้องเรียนโดยไม่สุจริต ฟื้นฟูความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ระบบกฎของหมู่บ้านชุมชน ออกกฎหมายคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน 

6. ต้องปรบัปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์ กฎหมายระเบียบข้อบงัคับที่
เกี่ยวข้องการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บา้น ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ความพึงพอใจการใช้บริการสินเชื่อเอสเอ็มอลีูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ฉัตรชัย รอดจักร์เข็ญ 1 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการดา้น

สินเช่ือกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าฯ กับปัจจัยส่วนบุคคลและการบรหิารจดัการ กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  จำนวน 256 คน  ได้รับข้อมูลกลับคืน 229 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
89.45 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บร ิการ (tangibility) ด้านความเช ื ่อถ ือไว ้วางใจได ้ (reliability) ด ้านการตอบสนองต ่อล ูกค้า 
(responsiveness) ด้านการให้ความเชื ่อมั ่นต่อลูกค้า (assurance) ด้านการรู ้จ ักและเข้าใจลูกค้า 
(empathy)คิดเป็นระดับ มาก ทุกด้าน โดยระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเช่ือ เกี่ยวกับ
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นระดับ มาก เช่นเดียวกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ยกเว้น ระดับการศึกษา คือ เพศ 
อายุ ประเภทธุรกิจ รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับทางธนาคาร ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนการบริหารจัดการของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของในทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
คำสำคัญ ความพึงพอใจ การใช้บริการสินเช่ือเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัด

นครสวรรค์ 
 
 
 

                                                   
1 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. ที่มาและความสำคัญ 
ประเทศไทยได้ก้าวสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสภาพ

สังคมแปรเปลี่ยนตามไปด้วย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการแข่งขันในวงการ
ธุรกิจปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ ได้หันมาให้ความสนใจแข่งขันกันในด้านการบริการลูกค้าเพิ่มข้ึน 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสดุ เพื่อให้ลูกค้าชอบใจและกลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ผู้รับบริการจึงเป็นปัจจัยอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจบริการ การประกอบธุรกิจ บริการจะ
ประสบความสำเร็จได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจผู้รับบริการ ทั้งนี้เนื่องจาก ลูกค้า คือ 
คนสำคัญ ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก รวมถึงต้องเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของ
ลูกค้า และพร้อมที่จะตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), 
2562) 

ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) ถือเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ซึ ่งเป็นสถาบัน
การเงินที่มีบทบาทสำคัญในระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวกลางใน
การระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนไปยังผู้ที่ขาดแคลนเงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการได้ 
เช่น การรับฝากเงิน การชำระเงินและโอนเงิน การให้สินเช่ือ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน การซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ เป็นต้น (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2557) รวมทั้ง 
ธปท. ได้มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด เช่น การให้มีบริการที่
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) เป็นต้น 
ในอดีตภาคการธนาคาร ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่ได้รับการยอมรับและได้รับความ เชื่อถือจาก
สาธารณชน ทั้งในด้านภาพลักษณ์องค์กรและความน่าเช่ือถือของพนักงาน แต่ในปัจจุบันการแข่งขันใน
ธุรกิจการธนาคารนับวันย่ิงทวีความรุนแรงข้ึน โดยแต่ละธนาคารพยายามหาจุดเด่นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการสินเช่ือลูกค้าเอสเอ็มอี ซึ่งมีการแข่งขันสูง เนื่องจาก
เป็น ส่วน (Segment) ที่มีกำไรมากกว่าลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนี้ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งขยายฐาน
สินเชื่อ เอสเอ็มอี บน รูปแบบ (Platform) ออนไลน์ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ใช้ระบบ AI ส่งข้อเสนอ
สินเช่ือให้ลูกค้าเอสเอ็มอี เมื่อลูกค้ากดรับสินเช่ือจะได้เงินโอนเข้าบัญชีใน 1 นาที)  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
มีสินเชื่อเจาะกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ร่วมกับ ลาซาด้า (Lazada) ชื่อ แม่มณีศรีออนไลน์,  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา มีสินเช่ือ คาร์ฟอร์แคช (Car for cash) ให้ลูกค้าเอสเอ็มอี ขอสินเช่ือผ่านเว็บไซด์  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำ
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์
ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการ
เงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน): 2562) 
ทั้งนี้ในการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ การให้
สินเช่ือเอสเอ็มอีได้น้ัน กรุงศรีอยุธยา ต้องมีการตอบสนองความต้องการในด้านบริการ อย่างเหมาะสม
หรือตอบโจทย์ความต้องการได้มากน้อยเพียงใด ถ้าลูกค้าพึงพอใจ จะทำให้ลูกค้ามีการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลูกค้าได้ อาจทำให้ลูกค้า เปลี่ยนไปใช้บริการ
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ธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นได้ เพราะด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินในด้านสินเช่ือธุรกิจของธนาคารไม่มีความ
แตกต่างกัน(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน): 2562) 

ผู้ศึกษาจึงมีสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือเอสเอ็มอีของลกูค้าธนาคารกรงุ
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความความพึงพอใจ และตรงตาม
ต้องการของลูกค้า ตลอดจนนำไปพัฒนาพนักงานรายบุคคลต่อไป เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้วงเงินสินเช่ือกับทางธนาคารกรุงศรีจำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  

3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

                    3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู ้ส ึกที ่รับรู ้ด้วยจิตใจ และอาจแสดงออกมาเป็น 

พฤติกรรมต่าง ๆ ให้บุคคลรอบข้างได้รับรู้ ซึ่งมักนิยมศึกษากันสองมิติ คือความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
(Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจการรับบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้
ของผู้วิจัยเป็นการศึกษามิติความพึงพอใจในการรับบริการ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552, น. 182) ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคล
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง และความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหากความต้องการ
หรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง” ซึ่งสอดคล้องกับ Shelly (1975) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของมนุษย์ในทางบวกและทางลบ โดยความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเกิดเมื่อมีความรู้สกึทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ และเกิดข้ึนเมื่อได้รับสิ่งทีบ่รรลุ
สิ่งมุ่งหมาย และลดลงเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง ในขณะที่ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช, ปริญ 
ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552, น. 45) สรุปว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นความรู้สึกของลูกค้า
หลังจากได้ซื้อหรือได้รับบริการ เป็นผลจากการเปรียบเทียบกันระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการหรือประสทิธิภาพของสินค้ากับสิง่ที่แต่ละบุคคลได้คาดหวังไว้ โดยความคาดหวังของบุคคลเกิด
จากความรู้และการสั่งสมประสบการณ์ในอดีตส่วนคุณสมบตัิของสินค้าและการให้บริการเกดิจากนักการ
ตลาดและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Kotler (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคล โดย
ระดับความพึงพอใจเกิดจากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการกับความคาดหวัง หากได้รับต่ำ
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กว่าความคาดหวังจะส่งผลให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction)แต่หากได้รับตรงตามความ
คาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถ้าได้รับสูงกว่าความคาดหวังก็จะเกิดเป็นความ
ประทับใจ (Delight) อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำ และส่งต่อสิ่งที่ดีของผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น
ต่อไป โดยที่ Good (1973: 320) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพ
คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดับความพึงพอใจซึ่งมาจากความสนใจ
ต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ทำอยู่ ขณะที่ Vroom. (1953: 328) กล่าวว่า ทัศนะความพึงพอใจ
ในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราทั้งสองคำน้ีจะหมายถึงผลทีไ่ด้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิง่
นั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็น
สภาพความไม่พึงพอใจ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่มีผู้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสินค้าหรือบริการ โดยถ้าสินค้าและบริการไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่หากสินค้า
และบริการสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
Shelly (1975) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของ

มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึ กในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับและความสุขนี้สามารถทำให้เกิดความสุขหรือความรู้สึก
ทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อ
บุคคลมากกว่าความรู ้ส ึกในทางบวกอื่ น ๆ ความรู ้ส ึกทางลบ ความรู ้ส ึกทางบวกและความสุขมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรยีกว่าระบบความพึง
พอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ
โดยที่สรชัย พิศาลบุตร (2551, หน้า 98 - 99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา้หรือผู้
ให้บริการว่าสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เป็นการ
วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรอืผูใ้ช้บริการ
โดยตรงทำได้โดย กำหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ และกำหนดเกณฑ์ช้ีวัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่
ล ูกค้าหรือผู ้ใช้บริการที ่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั ้น ๆ  และวัดจากตัวชี ้วัดคุณภาพการ
ให้บริการที่กำหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับ
คุณภาพสินค้าหรือบริการที่กำหนดข้ึนน้ีอาจใช้เกณฑ์คุณภาพระดับต่าง ๆ  ที่กำหนดข้ึนโดยผู้ให้บริการ ผู้
ประเมินผลการให้บริการ และมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของการให้บริการนั้น 

3.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้

เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับรายการสินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้การฝึกอบรมผู้บริโภค
ให้รู้จักวิธีใช้ เป็นต้น ในขณะที่ Kotler (2003) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ  หรือการ
ปฏิบัติที่กลุ่มหรือคณะใดคณะหนึ่งสามารถเสนอสิ่งสำคัญที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนและไม่มีผลในการ
เป็นเจ้าของผลผลิตของบริการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้ สว่นฉัตรยาพร เสมอใจ (2553) ได้ให้



83 

 

คำจำกัดความของคุณภาพการบริการ (Quality service) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (Excellent 
service) ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้า จนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  
(Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer royalty) คำว่าบริการที่ดีเลิศตรงกับ
ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความ
ต้องการของลูกค้า หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จนรู้สึกว่า
การบริการนั ้นเป็นบริการที ่วิเศษมาก ประทับใจ คุ ้มค่าแก่การตัดสินใจ รวมทั้งคุ ้มค่าเงิน  ทั้งนี้ 
Parasuraman (1988) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริการ ว่าหมายถึง ความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการและการรับรู้ที่มีต่อการบริการจริง โดยได้สร้างเครื่องมือ ที่เรียกว่า 
SERVQUAL โดยกำหนดมิติคุณภาพการบริการออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ 

1. ด้านการสัมผัสและรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ (Tangibility) 
2. ด้านความเช่ือถือได้ของคุณลักษณะหรือมาตรฐานการบริการ (Reliability) 
3. ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) 
4. ด้านความรู้ความสามารถที่จะนำไปสู่ความเช่ือมั่นและน่าเช่ือถือ (Assurance) 
5. ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) 
จากการให้ความหมายคุณภาพการบริการของนักวิชาการข้างต้น พอสรุปอันเป็นประเด็น

สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง การให้บริการที่ตรงกั บความ
ต้องการของผู้มารับบริการและผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

 3.1.3 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ ์ คือ วิธีการบริหารที ่มุ ่งเน้นสัมฤทธิ ์ผลขององค์กรเป็นหลัก การ

ปฏิบัติงานขององค์กรมีผลสัมฤทธ์ิเพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
จริงกับเป้าหมายที่กำหนด (อัมพร ธำรงลักษณ์, 2556) 

  ผลสัมฤทธ์ิ(Results) = ผลผลิต(Output) + ผลลัพธ์(Outcomes) 
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งานบริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่ง

มอบให้ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการโดยตรง 
ตัวอย่างเช่น ผลผลิตของกรมชลประทาน ได้แก่ จัดสรรน้ำให้เกษตรกร 22 ล้านไร่ หรืออาคารบรรเทา
อุทกภัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 แห่ง เป็นต้น 

ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิ ดจาก
ผลผลิต ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชน ตัวอย่างเช่น การที่
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลลัพธ์ของการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน และประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบจากอุทกภัยลดลง เป็นผลลัพธ์ของการก่อสร้างอาคารบรรเทาอุทกภัยแล้วเสร็จ 

องค์กรควรจัดทำแผนกลยุทธ์ก่อนที่จะพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพราะวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งมีกำหนดอยู่ในแผนกลยุทธ์จะเป็นกรอบของกำหนดปัจจัยหลัก
แห่งความสำเร็จและตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก และองค์กรสามารถใช้ระบบนี้ติดตามความก้าวหน้า
ของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วย เพื่อให้การบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิให้เกิดผลสำเร็จ จำเป็นต้องนำ
หลักการสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดีมาใช้ประกอบ จำนวน 4 หลัก ดังนี้  
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หลักความรับผิดชอบ 



84 

 

(Accountability) และหลักความคุ ้มค่า (Utility) คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที ่มีจำกัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

 
3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วรรธนพงศ์ เสมียนคิด (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในใช้บริการด้าน
สินเช่ือของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสนิเช่ือโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ อาชีพ จำนวนครั้งที่ใช้บริการธุรกรรมทางด้านสินเชื่อ และ
ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร
แตกต่างกัน ส่วนเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
จะมีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสินเช่ือของธนาคารไม่แตกต่างกัน 

อัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจใน
บริการของธนาคาร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านประสบการณ์การใช้บริการ ด้าน
ประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ 

ยุทธศักดิ์ สีบุญเรือง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสินเชื ่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผู ้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผลการวิจัยพบว่า เพศ และ อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการสินเช่ือ
ธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในขณะที่ยอดขายต่อ
ปีที่แตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผู้
ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ และระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ไม่แตกต่างกัน 

 
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดความพึง
พอใจการใช้บริการ โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจหรืออาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาที่ติดต่อกับทางธนาคาร) และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ตัวแบบที่ใช้
วัดคุณภาพการให้บริการที่ของ Parasuraman, Ziethaml and Berry จากตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 2.1 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ลูกค้าที่มีสินเชื ่ออยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงปัจจุบันมีลูกค้า จำนวน 
256 ราย  

กลุ่มตวัอย่าง นำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทธุรกิจหรืออาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับทางธนาคาร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
ด้านสินเชื ่อฯ  และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นของลูกค้าเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ ของ
สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- ประเภทธุรกิจ 
- รายได ้ 
- ระยะเวลาท่ีติดต่อกบัทางธนาคาร 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(tangibility) 
- ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

(reliability) 
- การตอบสนองต่อลูกคา้ 

(responsiveness) 
- การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

(assurance) 
- การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

(empathy)  
 

 

การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- หลกัความโปร่งใส (Transparency) 
- หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)  
- หลกัความรับผิดชอบ (Accountability) 
- หลกัความคุม้ค่า (Utility)  
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ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) การเก็บข้อมูล โดยการใช้
แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับลูกค้าที่มีสินเชื่ออยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 256 คนโดยแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ ได้รับแบบสอบถามคืน 229 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.45  

4.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) 

ใช ้สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี ่และสร ุปเป ็นค ่าร ้อยละ 
(Percentage)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจดัระดับความคิดเห็น  จำแนกตามระดับมากน้อย จาก
ระดับน้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม  5 ระดับ  การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ t-
test สำหรับการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น ที่จำแนกออกเป็นสองกลุ่ม  และ ค่าสถิติ 
F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อใช้ทดสอบความแตกตา่ง
ของค่าเฉลี ่ยระหว่างกลุ ่มตั ้งแต่ 3 กลุ ่ม และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s 
Correlation Coefficient  )   

   
5. ผลการศึกษา นำเสนอการสรุปผลการวิจัยทีส่ำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอส
เอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี  มีระดับการศึกษาข้ัน
สูงสุด มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. มีประเภทธุรกิจ บริการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
และมีระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร 5 ปี ข้ึนไป มีจำนวนมากที่สุด  

5.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการด้านสินเชื่อกับทางธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  

5.2.1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเช่ือกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
เขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.83 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
สำหรับให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา การเตรียมเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง 
ให้บริการในกรอบเวลาที่กำหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.74 คิดเป็นระดับ มาก 

5.2.2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสนิเช่ือกบัทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกจิ
เอสเอ็มอีนครสวรรค์  ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.03 คิดเป็น
ระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากทีสุ่ด บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 คิดเป็น
ระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการให้บริการได้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และเรื่อง พนักงานเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.71 คิดเป็นระดับ มาก 
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5.2.3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเช่ือกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
เขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ( responsiveness) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.97 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานมีความสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ ลูกค้า
สามารถเข้ารับบริการได้ง่าย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง พนักงานมีความรู้ใน
บริการและตอบคำถามลูกค้าได้  มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.33 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  

5.2.4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเช่ือกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
เขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance)) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.77 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสร้างความปลอดภัยและเชื่อใน
การรับบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ พฤติกรรมของพนักงานในการ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของธนาคาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง 
ความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อย
ที่สุด คือ 3.70 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  

5.2.5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสนิเช่ือกบัทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกจิ
เอสเอ็มอีนครสวรรค์  ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.72 คิดเป็น
ระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสนใจลูกค้าอย่างแท้จริงของพนักงาน ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ของกิจการผู้รับบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และเรื่อง ความสามารถในการ
เข้าใจความต้องการเฉพาะของลูกค้าอย่างชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.69 คิดเป็นระดับ 
มาก 

5.3 การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที ่ใช้บริการด้านสินเชื ่อ เกี ่ยวกับการบริหารงานมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.79 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา พนักงานมีความ
รับผิดชอบในการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และเรื่อง เปิดโอกาสให้ลูกค้ามี
ส่วนร่วมแสดงคงามคิดเห็นในการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.70 คิดเป็นระดับ มาก 

5.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการสินเชื ่อ ด้านการให้ความ

เช่ือมั่นต่อลูกค้า (assurance) แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 2 อายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการสนิเช่ือ ด้านความเป็นรูปธรรม

ของบริการ (tangibility) และความเช่ือถือไว้วางใจได้ (reliability) แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการสินเชื่อ ไม่แตกต่างกัน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการสินเชื่อ ด้านการให้ความ
เชื่อม่ันต่อลูกค้า (assurance) และความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 รายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการสินเชื่อ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ (reliability) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 6 เวลาที่ติดต่อธนาคารแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริการสินเชื่อ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 7 การบริหารจัดการของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในทุกด้าน 

 
6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

6.1 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเช่ือกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
เขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค์  ในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม 4.03 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.61 คิดเป็นระดับ มากที่สุดซึ่งสูงมาก ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานในเรื่องความเช่ือถือไว้วางใจนี้
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับอัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยด้านความเช่ือถือและความไว้วางใจในบริการของ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน ์

6.2 ผลการศึกษา ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอี
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า (assurance) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงว่า เพศอาจมีผลต่อความพึงพอใจด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (assurance)  จึงควรให้ความ
สนใจในด้านนี้ ซึ่งไม่ตรงกับยุทธศักดิ์ สีบุญเรือง (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลผลการวิจัยพบว่า เพศ และ อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ของผู้ประกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

6.3 ผลการศึกษา พบว่า ว่า ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอส
เอ็มอีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่ใช้บริการสินเชื่อ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) แตกต่างกัน แสดงว่า อายุอาจมีผลต่อความพึงพอใจด้านการให้ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ (reliability) จึงควรให้ความสนใจในด้านนี ้ ซึ ่งสอดคล้องกับวรรธนพงศ์ เสมียนคิด (2558 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในใช้บริการด้านสินเชื่อของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มี อายุ อาชีพ 
จำนวนคร้ังที่ใช้บริการธุรกรรมทางด้านสินเชื่อ และระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจ
ที่มีต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารแตกต่างกัน  
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 7.1 บทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า (responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
(empathy)คิดเป็นระดับ มาก ทุกด้าน โดยระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อ เกี่ยวกับการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นระดับ มาก เช่นเดียวกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ยกเว้น ระดับการศึกษา คือ เพศ อายุ 
ประเภทธุรกิจ รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับทางธนาคาร ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนการบริหารจัดการของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของใน
ทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
7.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) จากผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน 
เขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค ์ จงัหวัดนครสวรรค์ มีระดบัความพึงพอใจท่ีใช้บริการสินเชื่อ ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ (reliability) แตกต่างกัน ดงัน้ันจึงควรให้ความสำคญัด้านความเชื่อถือไว้วางใจได ้ (reliability)  ให้
มากขึ้น  

2) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพงึพอใจของลูกคา้ที่ใช ้
บริการด้านสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค ์ ด้าน
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) ในเร่ือง ความสามารถในการเข้าใจความต้องการเฉพาะของลูกค้าอย่าง
ชัดเจน มีค่าคะแนนเฉลีย่ น้อยทีสุ่ด ดงัน้ันจึงควรให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าใจความต้องการ
เฉพาะของลูกค้าอย่างชัดเจนให้มากขึ้น  

3) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพงึพอใจของลูกคา้ที่ใช้ 
บริการด้านสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจเอสเอ็มอีนครสวรรค ์ ด้าน
การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) ในเร่ือง พนักงานมีความรู้ในบริการและตอบคำถามลูกค้าได้  มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยทีสุ่ด คือ 3.33 ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในการพฒันาความรู้ในบริการและตอบ
คำถามลูกค้า 

7.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึง ระดับความพึงพอใจที่ใช้บริการสินเช่ือ ด้าน 

ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (reliability) เนือ่งจากมีความแตกต่างกันในหลายตัวแปร 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาองค์ความรู้ เพื่อใหพ้นักงานสามารถ 

บริการและตอบคำถามลกูค้า ได้ดียิ่งขึ้นสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า 
3) ควรทำการศึกษาวิจัยถึงความพงึพอใจของลกูค้าที่ใช้บรกิารด้านอื่น ๆ  

นอกจากด้านสินเช่ือเพื่อสรปุเป็นภาพรวมความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 
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การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
        ชนากานต์ สุภลาภ2 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเทศบาล
ตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 116 คน ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อศึกษาการ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงานและการควบคุม ที่ส่งผลต่อปั จจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อศึกษาการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงานและ
การควบคุม ที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ผลการศึกษา พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 8,000-16,000 บาท และมีประสบการณ์ในการ
ทำงาน/รับราชการ 6-10 ปี โดยปัจจัยทางการบริหารที ่มีความสัมพันธ์สูงสุดต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุม 
และด้านการประสานงาน ตามลำดับ ดังนั้นองค์การควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการวางแผน เพื่อ
พนักงานจะได้มีแรงจูงใจในการทำงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล  เนื ่องจากการวางแผนเป็น
ตัวกำหนดทิศทางเป้าหมาย และวิธีดำเนินการขององค์การ ซึ่งการวางแผนการบริหารที่ดีจะส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มข้ึน  
 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง1. 
บทนำ 

การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
(สมาน รังสิโยกฤษฏ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์, 2544) ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับการพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการจึงมี
บทบาทสำคัญทั้งในการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการใดๆ ที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหนา้ที่
ของรัฐนำมาใช้ในการบริหารราชการ ซึ่ง Fayol (1967, อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2545) หลักการใน
การบริหารนั้น แบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน 
และการควบคุม โดยมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

                                                   
2 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
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ผู้บริหารปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ความท้าทาย และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เพื่อศึกษาผลที่
อาจจะเกิดข้ึนจากการจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนของพนักงาน ทำให้ต้องมี
วิธีจูงใจมาใช้ให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในองค์การ ผู้บริหารต้องเลือกวิธีการจูงใจทีถู่กต้อง ซึ่ง
วิธีการจูงใจที่ถูกต้องนั้นจะดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับความสำเร็จขององค์การ โดยการจูงใจนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์การ และมีความสำคัญต่อ
ผู้บริหารในด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิผล ส่งผลให้องค์การมีความเจริญข้ึน  

เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก มีการบริหารจัดการที ่อาศัยการวางแผน การจัด
องค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจา้ง 
จำนวน 116 คน แบ่งออกเป็น 7 หน่วยงานย่อย ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม หน่วยตรวจสอบภายใน ใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คือมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำทางการเมืองบ่อยครั้งจนส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทำให้พนักงานขาดขวัญ
กำลังใจในการทำงานและหลักในการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน  

จากที่มาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการบรหิารจัดการที่สง่ผลตอ่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานซึง่เปน็สิ่งสำคัญที่ผูบ้รหิารจะต้องเลอืกใช้วิธีการจูงใจให้เหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของพนักงานและให้ความสำคัญกับพนักงานในการสร้างทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจในการ
ทำงานและเกิดความผูกพันในองค์การ ซึ่งส่งผลให้พนักงานทุ่มเทความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่ดีในการ
ทำงานและพนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่
ความสำเร็จขององค์การต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
2.2 เพื่อศึกษาการวางแผนที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.3 เพื่อศึกษาการจัดองค์การที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.4 เพื่อศึกษาการสั่งการที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.5 เพื่อศึกษาการประสานงานที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.6 เพื่อศึกษาการควบคุมที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.7 เพื่อศึกษาการวางแผนที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.8 เพื่อศึกษาการจัดองค์การที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.9 เพื่อศึกษาการสั่งการที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.10 เพื่อศึกษาการประสานงานที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.11 เพื่อศึกษาการควบคุมที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 อำนาจ ธีระวนิช (2547) ให้ความเห็นว่า การบริหารจัดการ คือ กระบวนการที่ผู้จัดการทำงาน
ร่วมกันโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สอดคล้องกับธงชัย สันติวงษ์ (2545) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ 
Fayol (1967) ว่าเป็นนักทฤษฎีการบริหารคนแรกที่ให้ความสนใจศึกษาการจัดการองค์การและการ
บริหาร โดยทฤษฎีการบริหารจัดการของ Fayol(1967) เป็นการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการที่เน้นการ
บริหารจัดการรอบด้าน โดยจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ประการ คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็น
เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติจริง โดยกำหนดแผนปฏิบัติการที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 2) การจัดองค์การ (Organizing) เป ็นการกำหนดตำแหน่งงาน 
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจำนวนคน รวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างองค์การ 3) 
การสั่งการ (Commanding) เป็นการจัดองค์การและการจัดโครงสร้างการทำงาน ทำให้เห็นสายบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน เห็นลำดับความสำคัญและอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ เพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้
อย่างราบรื่น 4) การประสานงาน (Coordination) เป็นการสร้างความกลมกลืนในการปฏิบัติงานของ
องค์การให้ทุกภาคส่วนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่
วางไว้โดยการเช่ือมกิจกรรมต่างๆ ในองค์การเข้าด้วยกัน 5) การควบคุม (Controlling) เป็นการกำกับ
และการบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐาน
การปฏิบัติการ ข้ันตอนการทำงานไปจนถึงการประสานงานทุกฝา่ยให้เกดิความราบรืน่ รวมถึงทรัพยากร
และงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดด้วย  

ดังนั้น การบริหารจัดการอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน 
และการควบคุม เป็นหลักการสำคัญที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาจึงใช้หลักการดังกล่าว
ในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 สุเมธ เดียวอิศเรศ (2527) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ ้นที ่ทำให้มนุษย์กระทำ
กิจกรรมหรือมีพฤติกรรมออกมาที่ดำเนินไปสู ่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แรงจูงใจเป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่และความต้องการที่มีความเข้มมาก
ที่สุดจะเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์เราแสดงออกมา ซึ่งทองใบ สุดชารี (2543) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจ เรียกว่าทฤษฎีองค์ประกอบสองปัจจัยของ Herzberg พบว่ามีมิติ 2 มิติที่แตกต่างกันที่อยู่
ด้วยกัน คือมิติหนึ่งเริ่มจากความไม่พอใจในการทำงาน ต่อเนื่องไปถึงความไม่มีความพอใจ ประกอบด้วย 
1)ป ัจจ ัยจ ูงใจ เป็นปัจจัยที่มีอ ิทธิพลสัมพันธ์ก ับงานโดยตรง ทำให้เก ิดประสิทธิภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ ได้แก่ ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ความรับผิดชอบ และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 2)ปัจจัยค้ำจุน เป็นปัจจัยที่จะค้ำจุนให้
แรงจูงใจในการทำงานมีอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ เงินเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  นโยบายและการ
บริหารงาน สถานภาพในการทำงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทำงาน และวิธีการปกครอง
บังคับบัญชา 
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 จากที่กล่าวมาแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนมีความสำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบกับการ
บริหารจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 ความสัมพันธ์ของการวางแผนท่ีส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อนันต์ เกตุวงศ์ (2541, หน้า. 3-4) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนคือการตัดสินใจล่วงหน้าใน

การเลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระทำ โดยทั่วไปจะเป็นการ
ตอบคำถามตอ่ไปนี้ คือ จะทำอะไร (What) ทำไมจึงต้องทำ (Why) ใครบ้างที่จะเป็นผู้กระทำ (Who) จะ
กระทำเมื่อใด (When) จะกระทำกันที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระทำกันอย่างไร (How) สอดคล้อง
กับวิเชียร      ศรีพฤกษ์ (2546) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัด
โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานของบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั ่น จำกัด 
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส ที่อยู่อาศัย คุณวุฒิและ
เงินเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยในด้านความสำเร็จของงาน 
การยอมรับนับถือ ลักษณะขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การวางแผนมีผลต่อปจัจยัจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการ
วางแผนเป็นตัวกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ซึ่งมีความสำคัญในการบริหารขององค์การใน
ทุกระดับ ทำให้องค์การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลา
ที่กำหนด  

3.4 ความสัมพันธ์ของการจัดองค์การท่ีส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ธงชัย สันติวงษ์ (2537, หน้า. 63) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้

เป็นกลุ่ม และการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็น
การจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องทำอะไร และใคร
หรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆ อย่างไรบ้าง สอดคล้องกับโสภิตา เฟื่องทอง (2545) ที่ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง มีการนำ
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) มาใช้ในการศึกษา พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการของมลูนิธิ
โครงการหลวงให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทำงาน 

ดังนั ้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการองค์การมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เนื่องจากการจัดองค์การเป็นสิ่งที่สนับสนุนความสำเร็จขององค์การ กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5 ความสัมพันธ์ของการสั่งการท่ีส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ได้กล่าวว่า สำหรับความเป็นผู ้นำการสั ่งการเป็น

ความสามารถที่จะจูงใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้ทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ จาก
จุมพล หนิมวานิช (2530) ได้อ้างถึงแนวคิดของ Koontz and O’Donnell (1972) ได้ให้ความหมาย
ของการสั่งการไว้ว่า การสั่งการเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของการอำนวยการโดยใช้วิธกีารจูงใจ 
การติดต่อสื่อสารและความเป็นผู้นำ สอดคล้องกับอุกฤษฎ์ เกตุกัณหา (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการทำงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในส่วนปัจจัยจ ูงใจ ด้านการได้รับ
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ความสำเร็จพนักงานมีความพึงพอใจมาก ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบและด้านความก้าวหน้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยลักษณะของการสั่งการที่ดี 
ควรเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (two – way  communication) กล่าวคือ ผู้บริหารในฐานะผู้
สั่ง และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผูร้ับคำสั่ง มีโอกาสซักถามและตอบคำถามซึ่งกันและกนัได้ การสั่งควรสั่งให้
ชัดเจน (clear) ว่าจะมอบหมายให้ใครทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน และควรทำอย่างไร การสั่งการควรสั่งใน
เรื่องที่เป็นไปได้ และการสั่งการต้องพิจารณาตามสภาพของเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมว่า
เป็นอย่างไร เมื่อศึกษาแล้วจึงค่อยดำเนินการสั่งการ สอดคล้องกับอรุณเนตร จันทศรี (2557) ได้ศึกษา
เรื ่อง พฤติกรรมการบริหารของผู ้บังคับบัญชาในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติ
กรรมการบริหารของผู้บังคับบัญชาโดยรวมด้านการสั่งการ ผู้บังคับบัญชาสามารถบริหารงานให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาได้โดยสามารถอธิบายการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการรับฟังและเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานแล้วนำความคิดเห็นเหล่านั ้นมาพิจาราณา ทำให้เห ็นว่า
ผู้บังคับบัญชามีความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

ดังนั้น การสั่งการส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากความเป็นผู้นำ
การสั่งการนั้นจะดูแลครอบคลุมการปฏิบัติงานโดยรวมทัง้องค์การ ซึ่งสามารถที่จะจูงใจและมีอิทธิพลตอ่
บุคคลอื่น 

3.6 ความสัมพันธ์ของการประสานงานท่ีส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สมิต สัชฌุกร (2550) ได้อธิบายว่า การประสานงาน คือการที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์การ

ทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุจดุมุ่งหมายรว่มกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการทีต่อ้ง
กระทำต่อเนื่อง สอดคล้องกันไปเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสน่ห์ จุ้ยโต (2551) กล่าวว่า 
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี คือ การประสานงาน เพราะการ
ประสานงานถือเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรต่างๆ ขององค์การให้เชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสม การประสานงานจะเกี่ยวข้องกับทุกข้ันตอนในการบริหารจัดการ การประสานงานที่ดีจะช่วย
ให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหน่วยงาน ขจัดปัญหาการ
ทำงานซับซ้อนกัน ช่วยประหยัดทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ ไม่ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรกมล ตระกูลไพศาล (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานร้านหนังสือบุค๊สไมล์ (Book 
Smile) ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) พบว่าความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บุ๊คสไมล์ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น มีการติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในการร่วมมือการ
ปฏิบัติงานกันทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น  

ดังนั ้น การประสานงานส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื ่องจากการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนในการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีความสำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3.7 ความสัมพันธ์ของการควบคุมท่ีส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กล่าวว่า การควบคุมคือการติดตามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน

หรือไม่ หากมีปัญหาจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที กระบวนการควบคุมมี 4 ขั้นตอน คือ การกำหนด
มาตราฐาน การวัดผลการทำงาน การเปรียบเทียบเทียบการทำงานกับมาตรฐาน และการปฏิบัติการ
แก้ไข สอดคล้องกับโสภณ พงค์สุพพัต (2549) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงจูงใจในการทำงานในด้านการควบคุมบังคับบัญชา มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน มีความยุติธรรมและมีการกำหนดหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตรงตามความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  

ดังนั้น สรุปได้ว่าการควบคุมส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากเป็น
การควบคุมพฤติกรรมของพนักงานและเป็นการกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุลว่งตามแผน
ที่วางไว้ 

3.8 ความสัมพันธ์ของการวางแผนท่ีส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สุรัสวดี ราชสกุลชัย (2547) กล่าวว่า การวางแผนเป็นการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน โดย

ใช้ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการเก่ียวกับการ
คิด การตัดสินใจท่ีละเอียดอ่อน ต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนจะมีการดำเนินกิจกรรม ในการวางแผนน้ันจะต้อง
ทราบว่าจะทำอะไร กับกลุ่มเป้าหมายใด ณ ที่ใด วันเวลาไหน เหตุใดจึงได้จัด และต้องใช้งบประมาณเท่าไร ซ่ึง
ภัตราพร ชนะการณ์ (2561) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทีมี่ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงพยาบาลบาง
กล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอ
บางกล่ำ จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ในการ
กำหนดกลยุทธ์และการวางแผนต่อไป สอดคล้องกับอุกฤษฎ์ เกตุกัณหา (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การทำงานของพนักงานธนาคารระด ับปฏ ิบ ัต ิการของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในส่วนปัจจัยค้ำจุนในด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทำงานพนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ดังนั้น การวางแผนมีผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการวางแผนถือเป็น
เคร่ืองมือที่มีความสำคัญของการบริหารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.9 ความสัมพันธ์ของการจัดองค์การที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ศิริอร ขันธหัตถ์ (2536) ได้กล่าวว่า หลักในการจัดองค์การที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบและแนวปฏิบัติ 

ได้แก่ 1) หลักวัตถุประสงค์ 2) หลักความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง 3) หลักการประสานงาน 4) หลักของ
อำนาจหน้าที่ 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความสมดุล 7) หลักความต่อเน่ือง 8) หลักการโต้ตอบและการ
ติดต่อ 9) หลักขอบเขตของการควบคุม 10) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 11) หลักตามลำดับขั้น และ 12) 
หลักการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในการพิจารณาให้คุณและโทษแก่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใดก็ควรให้ผู้น้ัน
ทราบและมีสิทธิมีเสียงในการพิจารณาด้วย เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นการเสริมสร้างขวญั
ในการทำงานของบุคคลในองค์การด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสุภพ กันธิมา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพนักงานเทศบาลตำบลมีปัจจัยค้ำจุ นในการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน สวัสดิการและความมั่นคงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก และมี
ปัจจัยค้ำจุนอื่น ได้แก่ ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น บำเหน็จ บำนาญ การประกันชีวติและ
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน การบริการด้านการรักษาพยาบาล เงินโบนัส การเดินทางและขนส่งในการ
ปฏิบัติงาน การจัดสถานที่พักผ่อนและบริการห้องสมุดมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 ดังนั้น การจัดองค์การมีผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะปัจจัยค้ำจุนเป็น
แรงใจจูงอย่างหน่ึง ซ่ึงแรงจูงใจน้ันนับว่าเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหน่ึงในการจัดองค์การ ถ้าพนักงานสามารถ
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ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วทั้งผู้บริหารและพนักงานจะช่วยกันนำพาองค์การไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 

3.10 ความสัมพันธ์ของการสั่งการที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สมยศ นาวีการ (2544, หน้า. 24-25) กล่าวว่า การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและ

การใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่ม โดยการสั่งการเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ผลักดันให้
องค์การเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีทักษะในการสื่อสารจูงใจและแสดงภาวะ
ผู้นำชาญฉลาด ซึ่งวิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า. 151) ที่กล่าวว่า ผู้นำจะมีอิทธิพลต่อผู ้อื่น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคก์ารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องประกอบด้วยการจูงใจ ภาวะ
ผู้นำ การติดต่อสื่อสารทางการบริหารและการบริหารกลุ่ม โดยที่ผู้บริหารจะต้องจูงใจให้คนทุ่มเทอแรงกาย
แรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จขององค์การ  
 ดังนั้น การสั่งการมีส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะผู้บริหารจำเป็นต้องมี
การสัง่การ โดยมีการใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารเพื่อจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

3.11 ความสัมพันธ์ของการประสานงานที่ส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สมิต สัชฌุกร (2550) กล่าวว่า การประสานงานคือการที่บคุคลหรอืหน่วยงานในองค์การทำงาน

ร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่
ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานเกิด
จากความต้องการที่จะให้งานที่ทำเกิดผลสำเร็จโดยงานที่ได้ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม
ข้อกำหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกราบรื่น 
ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือโดยการชักจูงช้ีให้เหน็ถึงประโยชน์ร่วมกันมีการผูกมิตรไมตรีต่อกนั 
มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึก เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและรู ้จ ักคุ ้นเคยกันมากขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับชไมพร หน่ายคร (2545) ได้ศึกษาเรื ่อง 
พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลชุมชนในกำกับของรัฐ พบว่า มีการ
ประสานงานโดยมีการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งภายในองค์การและชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ดังนั ้น การประสานงานมีผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื ่องจากการ
ประสานงานช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างความกลมเกลยีว ความเข้าใจอันดีและความสามัคคี สร้างความสำนึกและความ
รับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม  

3.12 ความสัมพันธ์ของการควบคุมท่ีส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) กล่าวว่า การควบคุมเป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้

การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การ
ได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที ่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานของการทำงานที่กำหนดไว้ และเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในองค์การได้ โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, หน้า. 19) 
กล่าวว่า การควบคุมเป็นการติดตามการทำงานและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นข้ันตอนของการ
วัดผลการทำงานและดำเนินการแก้ไข เพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐาน 
การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน การแก้ไขข้อบกพร่อง การทบทวนและปรับ
วิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และการติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเปน็ไป
อย่างทั ่วถึง สอดคล้องกับอรุณเนตร จันทศรี (2557) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการบริหารของ
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ผู้บังคับบัญชาในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บังคับบัญชา 
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีหลักเกณฑ์ที ่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการให้
คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานผิดพลาด  

ดังนั้น การควบคุมมีส่งผลต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการควบคุม
เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการไปถึงข้ันไหนแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานในข้ัน
ต่อไปได้ หากถ้าผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ก็จะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนได ้

 
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ผู ้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา 
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซ่ึงตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ประสบการณ์การทำงาน/รับราชการ) การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ 
การสั่งการ การประสานงาน การควบคุม และตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน) สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี ้

               ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได ้

6. ประสบการณ์การท างาน/
รับราชการ 
 

การบริหารจัดการ 
1. การวางแผน 
2. การจดัองคก์าร 
3. การส่ังการ 
4. การประสานงาน 
5. การควบคุม 
 

อา้งอิง : Henri Fayol 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน
ของพนักงาน 

    - ปัจจยัจูงใจ 
    - ปัจจยัค  ้าจุน 
 
 



99 

 

5. สมมติฐานการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้ศึกษาได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 

 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 
 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 
 1.5 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 
 1.6 ประสบการณ์การทำงาน/รับราชการที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2  การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ประกอบด้วย 

2.1 การวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.2 การจัดองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.3 การสั่งการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.4 การประสานงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.5 การควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.6 การวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.7 การจัดองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.8 การสั่งการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.9 การประสานงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2.10 การควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

6. ผลการศึกษา 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ลักษณะทั่วไปของพนักงานเทศบาลตำบลท่าทองจังหวัดพิษณุโลก ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.8 อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.8  
สถานภาพการสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.6  รายได้ต่อ
เดือน 8,000-16,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.2 และมีประสบการณ์ในการทำงาน/รับราชการ 6-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 38.8 

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆของพนักงานเทศบาลตำบลท่า
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 

6.2.1 ด้านการวางแผน  
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยด้านการวางแผนมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัย



100 

 

ด้านการวางแผนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ แผนของหน่วยงานได้ระบุข้ันตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน โดย
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11)  

6.2.2 ด้านการจัดองค์การ 

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านการจัดองค์การมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงาน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ปัจจัยด้านการจัดองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานมีสายการบังคับบัญชาและช่วงการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12)  

6.2.3 ด้านการสั่งการ 

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยด้านการสั่งการมี
อิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจในการทำงาน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ปัจจ ัยด้านการสั ่งการท ี ่ม ีค ่าเฉล ี ่ยส ูงส ุด คือ ผ ู ้บ ังคับบัญชาติดต ่อการสื ่อสารแบบสองทาง 
(Communication) เปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคำถาม โดยมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย= 4.09)  

6.2.4 ด้านการประสานงาน 

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านการประสานงานมี
อิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจในการทำงาน ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.11) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ปัจจัยด้านการประสานงานที่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ได้ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97)  

6.2.5 ด้านการควบคุม 

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านการควบคุมมี
อิทธิพลต่อต่อแรงจูงใจในการทำงาน ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.96) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ปัจจัยด้านการควบคุมที่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ หน่วยงานมีการตรวจการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07)  

6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

6.3.1 ด้านปัจจัยจูงใจ 
เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า โดย

ภาพรวมพนักงานเทศบาลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.83) และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลภายในหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่น ๆ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90)  

6.3.2 ปัจจัยค้ำจุน 

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า โดย
ภาพรวมพนักงานเทศบาลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยค้ำจุน ในระดับมาก ( ค่าเฉลี ่ย= 3.83) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยค้ำจุนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้ทำงานใกล้ชิดครอบครัว มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97)  
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7. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้ศึกษาได้ต้ังสมมติฐานเพื่อทดสอบ ความแตกต่าง
ของตัวแปรว่า มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง หรือไม่ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

2)  อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

3)  สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน อย่าง
ไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

4)  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่าง กัน 
อย่างไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

5)  รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

6)  ประสบการณ์การทำงาน/รับราชการที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของ
พนักงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

7)  การวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

8)  การจัดองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

9)  การสั่งการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

10)  การประสานงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

11)  การควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

12)  การวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

13) การจัดองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

14)  การสั่งการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

15)  การประสานงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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16)  การควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมา 
คือ ด้านการจัดองค์การ การสั่งการ ด้านการควบคุม และด้านการประสานงาน ตามลำดับ ซึ่งผู้ศึกษาจะ
ได้อธิบายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 

8.1 ด้านการวางแผน  
ทั้งนี้มีความสำคัญในการบริหาร เนื ่องจากการวางแผนเป็นตัวกำหนดทิศทาง เป้าหมาย 

วิธีดำเนินการขององค์การ ดังนั้นการวางแผนการบริหารที่ดีจึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรสัวดี ราชสกุลชัย (2547) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็นการหาทาง
เลือกที ่ดีที ่สุดในการปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เพื ่อให้การดำเนินงานในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอุกฤษฎ์ เกตุกัณหา (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของ
พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
พบว่าแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในส่วนปัจจัยค้ำจุนในด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชาและด้านสภาพการทำงานพนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านรายได้และสวัสดิการมีความพึงพอใจในระดับมาก และวิเชียร ศรีพฤกษ์ 
(2546) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงักัดโทรศัพท์จงัหวัดเชียงใหม่ ทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานของบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส ที่อยู่อาศัย คุณวุฒิและเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยในด้านความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะขอบเขตงาน 
ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับภัตราพร ชนะการณ์ (2561) 
ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกลำ่ อำเภอบางกล่ำ 
จังหวัดสงขลา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ 
จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยบุคลากร
มีส่วนร่วมในการวางแผน การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ในการ
กำหนดกลยุทธ์และการวางแผนต่อไป  

8.2 ด้านการจัดองค์การ  
เนื่องจากการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้นั้น ธงชัย สันติวงษ์ (2537, หน้า. 63) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การจะเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับโสภิตา เฟื่องทอง (2545) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง มี
การนำทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg มาใช้ในการศึกษา พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการ
ของมูลนิธิโครงการหลวงให้ความสำคัญกับปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการทำงาน เช่นเดียวกับสุภพ 
กันธิมา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าพนักงานมีปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การปกครองบังคับบัญชา 
นโยบายและการบริหาร สภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการและความมั่นคงมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก  
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8.3 ด้านการสั่งการ  
เนื่องจากการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคคลอื่นทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ จึงเป็น

เทคนิคในการทำงาน ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ได้กล่าวว่า สำหรับความเป็นผู้นำการสั่ง
การเป็นความสามารถที่จะจูงใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอื ่นให้ทำงานเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ สอดคล้องกับจุมพล หนิมวานิช (2530) ที่ได้อ้างถึงแนวคิดของ Koontz and O’Donnell 
(1972) ว่าการสั ่งการเป็นกิจกรรมซึ ่งเป็นองค์ประกอบของการอำนวยการโดยใช้วิธีการจูงใจ การ
ติดต่อสื่อสารและความเป็นผู้นำ ทั้งนี้อุกฤษฎ์ เกตุกัณหา (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงาน
ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในส่วนปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับความสำเร็จพนักงานมีความ
พึงพอใจมาก ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบและด้านความก้าวหน้ามี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยลักษณะของการสั่งการที่ดี ควรเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 
(two – way  communication) กล่าวคือ ผู้บริหารในฐานะผู้สั่งและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รับคำสั่ง มี
โอกาสซักถามและตอบคำถามซึ่งกันและกันได้ การสั่งควรสั่งให้ชัดเจนว่าจะมอบหมายให้ใครทำอะไร 
เมื ่อใด ที ่ไหน และควรทำอย่างไร การสั ่งการควรสั ่งในเรื ่องที ่เป็นไปได้  ไม่เกินความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าจะสามารถดำเนินการตามที่สั่งได้เพียงใด และการสั่งการต้องพิจารณาตามสภาพ
ของเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมว่าเป็นอย่างไร เมื่อศึกษาแล้วจึงค่อยดำเนินการสั่งการ 
สอดคล้องกับอรุณเนตร จันทศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบรหิารของผู้บงัคับบญัชาในโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บังคับบัญชาโดยรวมด้านการสั่งการ 
ผู ้บังคับบัญชาสามารถบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับของผู ้ใต้บังคับบัญชาได้โดยสามารถอธิบายการ
ปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนและสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี
การรับฟังและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้วนำความ
คิดเห็นเหล่าน้ันมาพิจาราณา ทำให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชามีความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะมอบหมายงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

8.4 ด้านการประสานงาน  
เนื ่องจากในการสร้างแรงจูงใจบุคคลหรือหน่วยงานในองค์การทำงานร่วมกับบุคคลและ

หน่วยงานอื่นต้องมีการประสานงานที่ดี ทั้งนี้สมิต สัชฌุกร (2550) ได้อธิบายว่า การประสานงาน คือ
การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์การทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำต่อเนื่อง เพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เสน่ห์ จุ้ยโต (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี คือ การ
ประสานงาน เพราะการประสานงานถือเป็นการจัดความสมัพันธ์ระหว่างทรพัยากรต่างๆ ขององค์การให้
เชื ่อมโยงกันอย่างเหมาะสม ซึ ่งสอดคล้องกับกรกมล ตระกูลไพศาล (2549) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง การ
บริหารงานร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ (Book Smile) ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) พบว่า
ความพร้อมในการปฏิบ ัติงานของพนักงานบุ๊คสไมล์ ในการประสานงานกับหน่วยงานอื ่น มีการ
ติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในการร่วมมือการปฏิบัติงานกันทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น  

8.5 ด้านการควบคุม  
ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การ

ควบคุมมีส่วนสำคัญ เนื่องจากการควบคุมเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการไปถึงข้ัน
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ไหนแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานในขั้นต่อไปได้ หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ก็จะ
สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ ้นได้ ซึ ่งวิโรจน์ สารรัตนะ (2545) กล่าวว่า การควบคุมเป็น
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ทำให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
ของการทำงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของสมาชิกในองค์การได ้สอดคล้องกับอรุณเนตร จันทศรี (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบรหิาร
ของผู้บังคับบัญชาในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บงัคับบัญชา 
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีหลักเกณฑ์ที ่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการให้
คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานผิดพลาด และ
โสภณ พงค์สุพพัต (2549) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี พบว่า แรงจูงใจในการทำงานในด้านการควบคุมบังคับบัญชา มีการควบคุมการ
ปฏิบัตงิานด้วยหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน มีความยุติธรรมและมีการกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตรงตามความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

 
ชัยนาท น้อยสอน3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนบุคคล แนวทางการพฒันาบุคลากร
ด้านการฝกึอบรม (Training) ด้านการศึกษา (Education)  และด้านการพัฒนา(Development)  ที่มี

ผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
พิษณุโลก จำนวน 243 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมลู 
ทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ค่าสถิติ 
t-test ค่าสถิติ F-test (และทดสอบรายคู่ โดยวิธี Schffe' Method) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบ

ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงาน ด้านการฝึกอบรม (Training) คิดเป็นระดับ มากที่สุด ด้านการศึกษา (Education) คิดเป็นระดบั 
ปานกลาง ด้านการพัฒนา  (Development)  คิดเป็นระดับ มาก โดยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร คิดเป็นระดับ มาก   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ยกเว้น เพศ คือ อายุ ระดับการศึกษา 
อัตราเงินเดือนและอายุราชการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการฝกึอบรม (Training) ด้านการศึกษา 
(Education) และด้านการพัฒนา(Development) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) สามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ 

Ŷ= 1.472 +0.316(X8) + 0.212(X6) +0.143(X7) - 0.190(X1) - 0.049(X4) 

คำสำคัญ    แนวทางการพัฒนาบุคลากร ประสิทธิภาพการทำงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 

                                                   
3 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 
จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบทั้งด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้องค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน ต้องปรับตัว เช่น ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มปีระสทิธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 
นั ่นคือ องค์การจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื ่อบุคลากรจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี ่ยนแปลงจากภายนอกอยู ่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ ่งถือว่าเป็น
สภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ หรือการปฏิรูปราชการ (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2560) การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร  และถือเป็น
ปัจจัยในการช้ีขาด เกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงานทุกองค์กร   

ประกอบกับในปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆทำให้ทุกองค์กรต้อง
พัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นข้ันตอนที่สำคัญที่สุดข้ันตอนหนึ่งในการบริหาร 
และจะต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา (สุธินี ฤกษ์ขำ, 2558, หน้า 57) ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

ซึ่งประสิทธิภาพการทำงาน มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาองค์กร 
เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและสร้างความสำเร็จในการทำงาน รวมถึง
สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป(พิทยา บวร
วัฒนา, 2552, หน้า. 181) โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานเป็นความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะ
การมีประสิทธิภาพการทำงานนั้น ย่อมหมายถึง ศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพสามารถ
ทำงานให้เกิดผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งในเชิงธุรกิจจะทำให้เพิ่มผลผลิตได้อย่างดี และ
ในภาคราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2560)  

ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ต้องเริ่มที่การพัฒนาตัวผู้ทำงาน คือ บุคลากรในองค์กร 
(Nadler & Nadler, 1990; Pace, Smith, & Mills, 1991) เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดีข้ึน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  หรือมี
กระบวนการสร้างเสริมสมรรถภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญ (สุรยิา 
มนตรีภัคดิ,์ 2555; เข็มทอง แสวง, 2554)  

จากเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีความใกล้ชิดประชาชน และมี
อำนาจอิสระ (Autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่สำคัญ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้จาก
ประสบการณ์ผู้ศึกษา พบว่า ที่ผ่านมาประชาชนผู้มารับบริการ (บางส่วน) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พึงพอใจในการบริการ เช่น ความล่าช้า การขาดการประชาสัมพันธ์ หรือการ
ประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชน(บางส่วน) คิดว่า ประสิทธิภาพการทำงานของ
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เจ้าหน้าที ่ฯ น่าจะยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน โดยน่าจะมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

ด้วยเหตุนี้จึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร ในอันที่จะ
ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวต่อเป้าหมายขององค์กร  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนบุคคล ที่มผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (Training) ที่มผีลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา (Education)  ที่มผีลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา  (Development)  ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก ในงานศึกษาครั้งนี้ 
มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ (1) แนวคิด ทฤษฎีแนวทางการพัฒนาบุคลากร และ (2) แนวคิด ทฤษฎี
ประสิทธิภาพการทำงาน   

2) ขอบเขตด้านประชากร 
       ประชากรสำหรับการศึกษา คือ  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  

3)  ขอบเขตด้านเวลา 
     ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2562 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  
2.1 การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นขั ้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร และจะต้อง

ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและตลอดเวลา (สุธินี ฤกษ์ขำ , 2558, หน้า. 57) ซึ่งเข็มทอง แสวง 
(2554, หน้า 9) ระบุว่า เป็นกระบวนการสร้างเสริมสมรรถภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะความชำนาญ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้ามายขององค์กร 
ในขณะที่ประชุม รอดประเสริฐ (2558, หน้า 132) กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บคุลากร
มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจตลอดจนทัศนคติอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ ่งขึ ้น การพัฒนาบุคคลอาจจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้  2 ประเภท คือ กา รพัฒนา
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ผู้ใต้บังคับบัญชา และการพัฒนาตนเอง ส่วนนักวิชาการต่างประเทศ เช่น Pace, Smith, and Mills 
(1991, pp. 10-11) ได้กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากร  เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื่อนำไปสู่
คุณภาพที่ดีข้ึน  ผลผลิตที่มากขึ้น  และต้องเกิดความพึงพอใจกับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้จัดการ  และบุคคลต่าง 
ๆ ในองค์การ  ซึ่งจะเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตัวบุคคล  โดยใช้วิธีบูรณาการผสมผสานบทบาท
ต่าง ๆ ของมนุษย์ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง( Individual  Development) การพัฒนาอาชีพ 
(Career Development) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development)  เพื่อให้สมาชิกของ
องค์การทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์การ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ (ชีวิต-องค์การ-สังคม)  ให้ดี
ข้ึน   

ในขณะที่ Nadler (1990, p. 20) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดำเนินการ
ให้บุคลากร ได้รับประสบการณ์และเรียนรู ้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื ่อที ่จะได้นาเอามาปรับปรุง
ความสามารถในการทำงานโดย มีวิธีการ 3 ประการ คือ การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความรู้ที่มุ่งเน้นเกี ่ยวกับงานที่ปฏิบัติงานอยู ่ในปัจจุบัน (Present Job) เป้าหมายคือการ
ยกระดับความรู้ ความสามารถทักษะของพนักงานในให้สามารถทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ ได้ การศึกษา 
(Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเพราะการให้การศึกษาเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน เพื่อเตรียม
พนักงานให้ม ีความพร้อมที ่จะทำงานตามความต้องการขององค์การในอนาคตได้ การพัฒนา 
(Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้
มุ่งเน้นที่ตัวงาน (Not focus on a job) แต่มีจุดเน้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นข้ันตอนที่สำคัญที่สุด
ในการบริหารจัดการ ควรประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษาต่อ 
และ กิจกรรมการพัฒนาตนเอง ซึ ่งแนวคิดนี ้มีเป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาบุคลากรอยู ่ที ่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (Improving Job Performance) ซึ่งผู้วิจัยจะนำมาเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน  

กุญแจสำคัญของการพัฒนาองค์กร คือประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เพื่อสามารถรองรับกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้างความสำเร็จในการทำงาน รวมถึงสะท้อนให้เห็นการ
เปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป (พิทยา บวรวัฒนา (2552, 181)  
ซึ่งสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553, 120) ได้กล่าวว่า “ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลผลิตที ่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน ทั้งนี้นักวิชาการอีกท่าน คือ วรัท พฤษา
กุลนันท์ (2551) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ(Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการลด
ต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแผนหรือในทาง
กลับกัน หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 
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จากปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีข้ึน จะต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพราะประสิทธิภาพมีความสำคัญ สามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี ่ยนแปลง  และสร้าง
ความสำเร็จในการทำงาน ทั้งนี้ องค์การจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คือ บุคลากรในองค์การ ใน 
3 ด้าน คือ การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา อันจะเป็นผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป 

 
2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
นำปัจจัยส่วนบุคคลและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตามแนวคิดของ Nadler (1990) ได้แก่ 

การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education)  และการพัฒนา (Development) มาเป็นตัวแปร
อิสระ โดยตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

 
          ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

ประชากร คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 673 คน  
กลุ ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ ่มตัวอย่างจาก การคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane 

กำหนดค่า ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเช่ือมั่น ร้อยละ 95  จำนวนเต็ม  251 คน 

ประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
- การฝึกอบรม (Training)  
- การศึกษา (Education) 
- การพฒันา (Development) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา  
- อตัราเงินเดือน 

- อายุราชการ 
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3.2 เครื่องมือในการวิจัย  

ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 
คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเปน็แบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน และแบบสอบถามตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การอนุเคราะห์ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื ่อแก้ไข และนำไปหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค  ค่าความเชื ่อมั่นที ่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ก่อน
นำไปใช้จริง 

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ไดร้ับคืน 
มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป ได้รับแบบสอบถามคืน 243 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.81 

  
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check- List) จึงใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage) แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสว่นจังหวัดพิษณุโลก  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  จำแนกตามระดับมากน้อย รวม  5 ระดับ  
การทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบรายคู่ (multiple comparison) โดย
ว ิ ธี Schffe' Method และค่าส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพ ันธ ์ เพ ียร ์ส ัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

 
4. ผลการศึกษา  

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

พบว่า เป็นเพศชาย จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 65.84 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ป ีคิด
เป็นร้อยละ 45.68 มีระดับการศึกษาขั ้นสูงสุด ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.49 มีอัตราเงินเดือน 
15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.04 และมีอายุราชการ 11-15 ป ีคิดเป็นร้อยละ 40.33  

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
4.2.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (Training)  
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พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม เกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการฝึกอบรม (Training) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.90  
คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ การอบรมเทคนิค ปลีกย่อย เฉพาะงานในหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.94 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง การปฐมนิเทศให้แก่ผู้ที่เข้ามาทำงานใหม่ทีไ่ด้ทราบเกี่ยวกับ นโยบาย 
วัตถุประสงค์ ประวัติ กฎระเบียบ ความเป็นมาของหน่วยงาน ผู้บริหาร ฯลฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ 3.79 คิดเป็นระดับ มาก 

4.2.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา (Education)   
พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม เกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ด้านการศึกษา (Education) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.35  
คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  การสนับสนุนให้ใช้เวลานอกเวลา
ทำงานในการศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติมในระดับสูงขึ ้น มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.54 คิดเป็นระดับ มาก 
รองลงมา คือ การอนุญาตให้ลาศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49 เท่ากัน คิดเป็นระดับ 
มาก และ เรื่อง การจัดให้บุคลากรหรือผูป้ฏิบัติงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงาน อื่น ๆ หรือการดูงาน
นอกสถานที่  มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.05 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  

4.2.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนา  (Development)   
พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม เกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ด้านการพัฒนา  (Development)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.87  คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  การให้คำปรึกษา คำแนะนำในการ
ทำงานจากเพื่อนร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ การมอบหมายให้ทีผู่้
มีประสบการณ์ทำงานคอยให้คำแนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ และให้กำลังใจในการทำงาน คิดเป็นระดับ 
มาก และ เรื่อง การสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ 3.72 คิดเป็นระดับ มาก 

4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก  

พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.57 คิดเป็นระดับ มาก  โดย 
เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความแม่นยำในกฎระเบียบข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.87 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ เรื่อง มีการใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.83  คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง ใช้เวลาเหมาะสมกับงาน และทันสมัย มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.16 คิดเป็นระดับ ปานกลาง 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย 
4.4.1 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน  ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า 
4.4.1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ   
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4.4.1.2 อายุที่แตกต่างกันมผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกนั  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

4.4.1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมผีลต่อประสทิธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

4.4.1.4 อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

4.4.1.5 อายุราชการที่แตกต่างกันมผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

4.4.2 สมมุติฐานที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ประกอบด้วย 

4.4.2.1 แนวทางการพฒันาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (Training) มคีวามสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.4.2.2 แนวทางการพฒันาบุคลากรด้านการศึกษา (Education) มคีวามสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.4.2.3 แนวทางการพฒันาบุคลากรด้านการพฒันา  (Development) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสทิธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) และการแสดงอำนาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 5 
ตัวแปร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 3 ตัวแปร เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ทำงานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก มี 5 ตัวแปร ได้แก่ แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนา  (Development) แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม (Training)  เพศ และ
อัตราเงินเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรา้งสมการถดถอยในรูปคะแนน
ดิบได้ ดังนี้ 

 
Ŷ= 1.472 +0.316(X8) + 0.212(X6) +0.143(X7) - 0.190(X1) - 0.049(X4) 
 
เมื่อนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ( R) 

เท่ากับ 0.801 มีอำนาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.642 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.20 
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5. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 3 ด้านโดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด คือ การพัฒนา (Development) รองลงมา คือ การฝึกอบรม (Training) และ การศึกษา 
(Education) ตามลำดับ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 

5.1 การพัฒนา (Development) ทั ้งนี้ม ีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากการพัฒนาทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของ
องค์กร ช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ช่วยให้
บุคลากรขององค์การได้เพิ่มพูนความรู้  ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของซึ่งสอดคล้องกับพจน์ พจนพาณิชย์กุล (2561) ที่กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงานของบุคคลนั้น สามารถกระทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้ง
นี ้ป ินฑิรา จ ันหลวง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การดำเนินงานพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และการลา
ศึกษาต่อ ตามลำดับ ส่วนประภาพร กุลณวงค์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุนงานด้านวิชาการคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า วิธีการ
ฝึกงาน ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนและส่วนน้อยต้องการพัฒนาตนเองใน 3 ลำดับแรก ดังนี้ ต้องการ
สอนงานโดยคำแนะนำให้รู้จักวิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และส่วนน้อยต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่ๆโดยการสาธิตจากตัวอย่างจริง  

5.2 การฝึกอบรม (Training) เนื่องจาก การฝึกอบรม (Training) สามารถทำให้บุคลากรนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมการทำงานที่เปลีย่นแปลงไปตามความต้องการของ
องค์การ สอดคล้องกับพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา (2557) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า วิธีการอบรม สัมมนา มีผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับพิชญา วัฒนรังสรรค์ 
(2558, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ย่านสยามสแควร์ พบว่า โรงแรมควรแก้ไขปัญหาตั้งแต่ข้ันตอนการรับพนักงานใหม่รวมถึงนักศึกษา
ฝึกงานโดยเน้นการฝึกอบรมเป็นหลัก  

5.3 การศึกษา (Education) เนื่องจาก การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการเป็นการ
เตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558) ได้วิจัยเรื่อง  ความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสามอันดับแรกคือ การส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน 
หรือลาศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานรองลงมาคือ การไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน 
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สำหรับผู ้ที ่มีการปฏิบัติงานดีเด่น และ การศึกษาต่อด้วยตนเอง ในสถานศึกษา โดยระบบเปิดโดย
คำนึงถึงศักยภาพของบุคคล ตามลำดับ ส่วนอันดับสุดท้ายคือ การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ 
(ใช้เวลาราชการ) สอดคล้องกับ เมธี ไพรชิต (2556) ที่ศึกษา การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท สุธานี จำกัด พบว่าแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมการพัฒนา ควรสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงานให้
มากและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 

จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 3 ด้านคือ การฝึกอบรม (Training)  
การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development)  

 โดยปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การพัฒนา (Development) รองลงมา คือ การ
ฝึกอบรม (Training) และ การศึกษา (Education) ตามลำดับ  

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
  6.2.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1) จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เลือกแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนา (Development) เป็นอันดับความสำคัญแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน ซึ่งการพัฒนา (Development) มีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

เพราะเกิดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้  ได้แสดงขีดความสามารถของตน 
ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ออกมา  

2) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เลือกแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ด้านการฝึกอบรม (Training)  เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการ
เพิ่มพูนแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) ของแต่ละบุคคลอันจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานดี องค์การ
จึงควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม (Training)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้บุคลากรต่อไป 

 
     6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร ด้านการพัฒนา 
(Development) ซึ่งบุคลากรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพื่อเจาะลึกถึงแนวทางการพฒันาบุคลากร 
ด้านการพัฒนา (Development) )  เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการทำงานต่อไป 

5) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร ด้านการศึกษา (Education) ซึ่งบุ
คลากให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย ทัง้นี้เพื่อปรบัปรุงแนวทางการพฒันาบุคลากรด้านการศึกษา 
(Education) ให้สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการทำงานต่อไปเพิ่มข้ึนกว่าที่เป็นอยู ่

6) ควรทำการศึกษาวิจัยถึงแนวการพฒันาบุคลากร จากปจัจัยอื่น ๆ  
7) ควรทำการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสทิธิภาพของบุคลากรโดยศึกษาเปรียบเทียบความ

คิดเห็นในมุมมองบุคลากร 
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8) ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการพฒันาตนเอง ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
พิษณุโลก แยกแต่ละกอง แต่ฝ่ายเพื่อใหท้ราบความต้องการอย่างแท้จริง 
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ฐิติรัตน์ เวศแก้ว4 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อเสนอแนวทางป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ของข้าราชการตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรท่าปลา จ ังหวัดอุตรดิตถ์  ใช้ร ูปแบบวิธีการวิจัยการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในสังกัดสถานี
ตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 70 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ผลการศึกษาพบว่า ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ส่วนใหญ่เห็นว่า คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้เสียระหว่างประโยชน์ส่วนตนจน
ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเห็นว่า ในหน่วยงานไม่มีลักษณะพฤติกรรมที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนรูปแบบของการขัดกันฯ ส่วนใหญ่เห็น
ว่า คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันกับการ
ขัดกันฯ คือ เรื่อง ระบบอุปถัมภ์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม มากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันฯ ความรู้
ความเข้าใจมีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันขัดกันฯ  ลักษณะพฤติกรรมในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
คำสำคัญ  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ข้าราชการตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

1. ที่มาและความสำคัญ 

                                                   
4 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชัน เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งที่
เกิดข้ึนในหลายประเทศต่าง ๆทั่วโลก องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาคประชาชนต่างเห็น
พ้องกันว่าการคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่าง
แท้จริง จากผลการวิจัยพบว่าในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ต้องสูญเสียเงินให้กับการ
คอร์รัปชัน เป็นจำนวนสูงถึงเกือบ 3 แสนล้านบาท (ประภัสสรเสวิกุล, 2554) สำหรับประเทศไทยปญัหา
คอร์รัปชัน เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน เป็นปัญหาเรื้อรงัที่
เกิดข้ึนมาอย่างยาวนานและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 จากรายงานผลการดำเนินงานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในช่วงปี พ.ศ. 
2560 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560) มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบเข้าสู่การ
พิจารณาทั้งสิ้น 1,178 คดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำเลยในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อันดับที่ 1 
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จำนวน 402 คน คิดเป็นสัดส่วน 14.74% ของจำนวนผู้ถูกฟ้อง
ทั้งหมด และจากการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแก้ปัญหาประชาชนในช่วง
ปี พ.ศ. 2561 รวม 44,198 เรื่อง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  อันดับที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ อันดับที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อันดับที่ 3 ปัญหาเรื่องที่ดิน 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าเจ้าหน้าที ่ในสังกัดหน่วยงานของรัฐที ่ถูกฟ้องมากที่ส ุด คือ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เนื่องจาก ข้าราชการตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและกฎหมายอยู่ในมือ ซึ่ง
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยที่การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจนับเป็นต้นทางของ
กระบวนการยุติธรรมและสมควรเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน แต่ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาวงการตำรวจไทยกลับมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอย่างมากมาย  ตั้งแต่ระดับนายพลถึงนายสิบ 
ภาพรวมของการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจที่ผ่านมา พบว่า มีข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างตำรวจแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากเกินไป ส่งผลทำให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ,2550)   

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Of Interests) ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ซึ ่งการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest )เป็นประเด็นใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและกำลังได้รับความ
สนใจมากขึ้น เนื่องจากมีหลายกรณีที่เช่ือมโยงไปถึงปัญหาการทุจริตคอร์รปัชันและมีความเกี่ยวข้องกบั
วัฒนธรรมความเชื่อในสังคมไทย เช่น วัฒนธรรมอุปถัมภ์  การให้ของขวัญของกำนัล สินน้ำใจ ซึ่ง
บางครั้งมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นความเคยชินและเป็นที่ยอมรับในสังคมและในระบบ
ราชการของไทยในทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชน 
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จากการที่ข้าราชการตำรวจที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด อาจส่งผลต่อความศรัทธา ความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสถานีตำรวจ
อันเป็นหน่วยงานพื้นฐานสำคัญ (Front Office) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีบทบาทและอำนาจ
หน้าที ่ส ุ ่มเสี่ยงในการเข้าไปเกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest ) โดยรู้หรือไม่รู้เท่าทัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นจุดกำเนิด
ของการทุจริตในระบบราชการที ่ร ุนแรงและสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยในอนาคต การ
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นการศึกษาเพื ่อสำรวจความรู ้ความเข้าใจและรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest ) ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปสู่การกำหนด
มาตรการ แนวทางป้องกัน เพื่อลดพฤติกรรมการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of Interest )  และเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเสริมสร ้างคุณธรรม จร ิยธรรม และ
จรรยาบรรณของความเป็นวิชาชีพตำรวจที่ดี ให้สอดคล้องกับสภาพและสาเหตุของปัญหา เพื่อป้องกัน
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่จะกัดกร่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.2 เพื ่อศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) ที่พบในสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.4 เพื ่อเสนอแนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ข้อจำกัดในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลในเชิงลบ จึงมีประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลเกรงว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อหน่วยงาน ดังนั้นข้อมูลความคิดเห็นอาจไม่สะท้อนความเห็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  

3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการคอร์รัปชัน    
คำว่า “ ทุจริต ” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ว่า “ ประพฤติชั่วคด

โกง” และความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 คำว่า “ โดยทุจริต ” หมายความว่า            
“ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบธรรมด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ” 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561  ให้คำนิยามไว้ในมาตรา 4  “ ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเช่ือว่ามี
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ตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที ่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื ่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ตามกฎหมายอื่น 

ขณะที่  Robert Klitgaard ผู้เชี่ยวชาญด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มองว่า การคอร์รัปชัน เป็น
การบิดเบือนการใช้อํานาจหรือทรัพยากรของส่วนรวมเพื ่อประโยชน์ส่วนตน โดยเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงาน ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ รวมทั้งการบิดเบือนเพื ่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจด้วย โดย 
Klitgaard ได้อธิบาย ปรากฏการณ์การคอร์รัปชันเกิดจากการใช้อํานาจในการผูกขาดและการใช้  ดุลย
พินิจอย่างไม่รับผิดชอบดังสูตร ดังนี้ 

 
 
 

  
 นอกจากนี้ Heidenheimer (อ้างใน Roberta Ann Johnson, 2004) ได้จำแนกรูปแบบการ
เกิดทุจริตออกเป็นเกณฑ์ของสีที่สะท้อนความอดทนของสังคม ต่อการกระทำต่าง ๆที่ส่อไปในทางทุจริต 
ได้แก่ 
          การทุจริตสีดำ (Black corruption) หมายถึง การเห็นพ้องต้องกันที่เป็นฉันทามติที ่เกิดข้ึน
ระหว่างชนน้ันและมวลชน ที่เห็นว่าการกระทำน้ันควรตำหนิ ติเตียน และควรได้รับการลงโทษ 
          การทุจริตสีเทา ('Gray corruption) หมายถึง การที่ความเห็นส่วนหนึ่งของชนช้ันนำเห็นว่าต้อง
ได้การลงโทษ ส่วนอีกส่วนหนึ่งมีความเห็นต่างกันออกไป ทำให้ส่วนใหญ่ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนมักจะไม่
ชัดเจนเช่น การให้ค่าน้ำชา การให้ค่านายหน้า การกระทำเหล่าน้ีสามารถลดหย่อนการใช้กฎระเบียบไป
ได ้
          การทุจริตสีขาว ( 'White corruption) หมายถึง การที่ชนชั้นนำและมวลชน เห็นว่าเป็นการ
ทุจริตที่ไม่ร้ายแรงมากนัก สามารถยอมรับการกระทำนั้นได้ ทำให้ไม่มีความพยายามที่จะดำเนินการ
ลงโทษ การละเลยของสังคม ที่ถือเอาการยอมรับของสังคมในลักษณะนี้ จะทำให้การทุจริตคอรัปช่ัน
สามารถเข้ามาแทรกซึมในสังคม จนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่การฝังรากลึกในสังคมที่มิอาจแก้ไขได้ 
โดยส่วนใหญ่การรับผลประโยชน์จะอิงเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี คือการได้มาแบบไม่ได้ร้องขอ 
เรียกว่าการแสดงน้ำใจ เช่น เป็นเจ้าภาพงานกุศลของผู้มีอำนาจ  
 
แนวคิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)    

  คำว่า “Conflict of Interest” นักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย ต่างก็ได้ให้คำจำกัดความ 
หร ือความหมายของคำว ่ า “Conflict of Interest” ไว ้แตกต่างก ันออกไป โดยแปลความว่า 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์” เป็นต้น ซึ่งถ้อยคำเหล่าน้ีถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ อัน
เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        (Good 
Governance) อีกด้วย 

C (Corruption) = M (Monoply) + D (Discretion) - A (Accountibility)                     
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สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่ บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสนิใจ หรือการปฏิบตัิ
หน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็น
ความผิด  

 
ประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)    

การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
การลดราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ  
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
นั้น 

การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพ้องจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง 

 

การทำงานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดย
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง 

การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและ  
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่งสถานภาพการทำงานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐ   ใน
การทำงานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้เห็นในขอ้มูลลับ
ของทางราชการ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื ่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล
เหล่าน้ัน 

การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจการท่ีเป็นของส่วนตน(Using your employer’s 
property for private advantage) เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำ ให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

 

การนำ โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทน หรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 
 
 

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)    
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การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจากการ          ไม่
สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมี
สาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย โดยมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี ้

มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

(1) คนไทยมีฐานความเช่ือในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  
(2) ตำแหน่งหน้าที่ราชการ สามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
(3) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่แยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิด
ของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน) 

มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อประโยชน์
ให้ผู้เคยสนับสนุนคะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหน่งให้ โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก 
แต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การให้ผลประโยชน์ หรือตำแหน่งทาง
การเมือง เป็นต้น 

 

มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินท่ีสุรุ่ยสุร่าย ทำให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการ  ใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
กระทำผิดโดยสมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 

 

มีความจำเป็นในการรักษาตัวรอด และลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทำให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซอ้น สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจยัทางสงัคม ซึ่ง
เป็นลักษณะ “ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคม ที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้การรักษา
หน้าตาและยกหน้าตาทางสังคม ทำให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอำนาจมากขึ้น 

 

ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมาย
ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่
เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู ้ที ่จะกระทำ หรือคิดที ่จะกระทำ ที ่เอื ้อต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest)   

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 126 และ มาตรา 128 

 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมไว้ เพื ่อลดระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึก แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจาก
กันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ได้กำหนดว่า โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 (เดิม) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

ส่วนคำปรารภ ได้กล ่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับผู ้ดำรง        
ตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(2) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
(7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที ่ และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างนอ้ยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ ่งอำนวยความสะดวกของ         
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  

(3) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  

 (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณี
ที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือ ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน หรือ
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ส่วนกลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญ  

หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข ้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที ่มิชอบ           
โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที ่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป  

(2) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือประมวลจริยธรรมนี้ 
การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการตำรวจ (police corruption)          

Barker, Hunter and Rush, (1994: 212) กล่าวถึงการใช้อำนาจหน้าที ่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจากการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ของนักวิชาการต่างประเทศ พบว่า มีการจำแนกประเภทของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตามลักษณะของพฤติกรรมได้ 3 ประเภท คือ  

1) การทุจริตคอร์รัปช่ันของตำรวจ (police   corruption)  
2) การประพฤติมิชอบของตำรวจ (police   misconduct)  
3) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน (violations of department rules and 

regulations)  
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3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
      ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 

                
      
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู ่จริงในสังกัดสถานี

ตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 70 นาย  
กลุ่มตัวอย่าง นำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 เครื่องมือในการวิจัย  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ระดบัต าแหน่ง 

- ระยะเวลาในการท างาน 

ก า รขั ด กันระห ว่า งประ โ ยชน์ ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest )  

- ลักษณะพฤติกรรมที่ เ ป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์
ส่วนรวม 

- รู ป แบบข อ ง ก า ร ขั ด กั น ร ะห ว่ า ง
ประโ ยชน์ ส่ วนตนกับประโ ยชน์
ส่วนรวม  

 ปัจจัยด้านองค์การ 
- ระบบอุปถมัภ ์

- ผูน้ าท่ีเห็นแก่ประโยชน ์

- ช่องว่างของกฎหมาย 

- กลไกการตรวจสอบ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม 
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ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 
คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  ส่วนที่ 3 ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  ส่วนที่ 4  รูปแบบของการขัดกนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านองค์การที่
ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  ส่วนที่ 6 
ข้อเสนอแนะ 

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัตงิาน
อยู่จริงในสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 70 นาย โดยแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ได้รับแบบสอบถามคืน 70ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

4.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check- List) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถ่ีและสรุปเป็นค่าร้อย
ละ (Percentage)  แบบสอบถามส่วนที่ 4 และ 5 ใช้การหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  จำแนกตามระดับ
มากน้อย จากระดับน้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม  5 ระดับ  การทดสอบสมมตฐิาน 
ใช้การหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s Correlation 
Coefficient  )   

 
5. ผลการศึกษา นำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
พบว่า จะมีอายุอยู ่ในช่วงอายุ 41-50ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.29 มีระดับ

การศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.28  มีตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี  มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 52.85  

5.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบั
ประโยชนส์่วนรวม (Conflict of Interest)   

พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ส่วนใหญ่เห็นว่า คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้เสียระหว่างประโยชน์ส่วนตนจนส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม คิดเป็น ร้อยละ 27.14 รองลงมา คือ การใช้อำนาจหน้าที่ในการ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยมิชอบ คิดเป็น ร้อยละ 22.86 เป็นการใช้อำนาจหน้าที่
เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมมาเปน็ผลประโยชน์ส่วนตน คิดเป็น ร้อยละ 18.57  เป็นการทุจริตคอร์รปั
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ชัน คิดเป็น ร้อยละ 17.15  และเป็นปัญหาความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็น ร้อย
ละ 14.28  

5.3 ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest)   

พบว่า ในหน่วยงานไม่มีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

5.4 รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest)   

ส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.7  รองลงมา คือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเช่น เงิน ของขวัญของ
กำนัล ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.58 ,การรับงานนอกหรืองานพิเศษโดยเบียดบังเวลาราชการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1.50 ,การใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.48 และการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.46 

 
5.5 ปัจจัยด้านองค์การที ่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
พบว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์

ส่วนรวม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69 รองลงมาคือ การมีช่องว่างหรือช่องโหว่ของ
กฎหมายความไม่ชัดเจนของกฎหมายส่งให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.64,  การขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.62 และการมีผู้นำที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจะส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58 

5.6 การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 เพศของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มี

อิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 อายุของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มี

อิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ระดับการศึกษา ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัด

อุตรดิตถ์ ไม่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interest)  
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สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ระดับตำแหน่ง ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ไม่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interest)  

สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าราชการตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  

สมมุติฐานที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest)  

สมมุติฐานที่ 3 ลักษณะพฤติกรรมในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  

5.7 แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
จากแบบสอบถามปลายเปิด สามารถสรุป แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

กับประโยชน์ส่วนรวม ได้ดังนี้ 
5.7.1 ด้านจริยธรรมคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ พบว่า ควรมีการอบรมจริยธรรมและปลกูฝงั

คุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจเป็นระยะ เช่น ทุกระยะ 3 เดือน ให้ความดีความชอบในด้านนี้ให้เป็น
รูปธรรม เห็นควรผู้บังคับบัญชามาดูแลอย่างใกล้ชิด มีมาตรการการรักษาระเบียบวินัยตามประมวล
จริยธรรมคุณธรรมอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำบุญวันพระ และพบปะประชาชน เข้าร่วมกับ
ผู้นำชุมชนพัฒนาหมู่บ้าน และส่วนรวมต่าง ๆ ควรบรรจุวิชาจริยธรรมคุณธรรมในการฝึกอบรมให้
มากกว่าน้ี ผู้บังคับบัญชาต้องมีจิตใจที่เป็นธรรมไม่แบ่งช้ัน  มีความซื่อสัตย์ทำงานตรงไปตรงมา มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและส่วนรวม และจริยธรรมของตำรวจต้องสูงกว่าบุคคลธรรมดา 

5.7.2 ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การตำรวจ พบว่า ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง การ
เคารพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย ปรับปรุงค่านิยมขององค์การ ตำรวจต้องมีคุณธรรมให้มาก รักษาความ
สามัคคีในองค์การ ต้องมีความน่าเชื่อถือและสร้างความศรัทธาให้กับประชาชน ปลุกจิตสำนึกใหก้บัผู้
บรรจุใหม่หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากกว่าน้ี ปลูกฝังค่านิยมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรักองคก์าร
ชื่อเสียงองค์การ การแต่งตั้งโยกย้ายที ่ทำให้คุณค่ากับคนทำงาน การแต่งตั้งโยกย้ายที่ยุติธรรม ทำ
อย่างไรให้ระบบอุปถัมภ์ลดน้อยลง จัดกิจกรรมส่งเสริมส่วนรวม  ผู้บังคับบัญชาต้องทำตนเป็นตัวอย่าง 
และอย่าปากว่าตาขยิบ หากมีการละเมิดควรมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด 

5.7.3 ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดในลักษณะรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้น
ข้ึนการยืดหยุ่นมากไปก่อให้เกิดช่องว่าง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้ควบคู่กับ หลักรัฐศาสตร์ 
อบรมการใช้กฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสากล มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตำรวจ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม ต้องมีความรู ้ให้มาก ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ทางกฎหมาย  

5.7.4 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการตำรวจ พบว่า ควรพิจารณาเพิ่มขึ้นจากเดิมให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ให้ได้รับตามที่ปฏิบัติจริง ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้
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เท่าเทียมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของ
ปัจจุบัน 
 
6. สรุปอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่ วนรวม (Conflict of 
Interest ) ของเจ้าหน้าที่รัฐ : กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วน
ใหญ่เห็นว่า คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้เสียระหว่างประโยชน์ส่วนตนจนส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม  

ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest) พบว่า ในหน่วยงานไม่มีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม  

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
ส่วนใหญ่เห็นว่า คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน และอื่นๆตามลำดับ ดังนี้ 

1) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเช่น เงิน ของขวัญของกำนัล 
3) การรับงานนอกหรืองานพิเศษโดยเบียดบังเวลาราชการ 
4) การใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง

และพวกพ้อง 
5) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขัดกันกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of Interest) คือ เรื่อง ระบบอุปถัมภ์เป็นปจัจยัที่ทำให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม มากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการขัดกัน ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ความรู้ความเข้าใจมีอิทธิพลที่ส่งผลให้
เก ิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)   ลักษณะ
พฤติกรรมในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม  

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) จากปญัหาความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชนส์่วนรวม ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ โดยการอบรมเพื่อปลกูฝงัวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่ ข้าราชการตำรวจทกุระดับในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
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ส่วนรวมให้ดีย่ิงข้ึนโดยประสานความร่วมมือหรือทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสำนักงาน ป.ป.ช. 
ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์  

2) ควรมีการอบรมปรับทัศนคติ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ตำรวจมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ที่ดียิ่งขึ้น  

3) ควรปรับปรุงแก้ไขระบบการบรหิารงานบุคคล ไม่ใหเ้อื้ออำนวยต่อการใช้ระบบ
อุปถัมภ์ 

4) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมาย ไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ช่องว่างหรือช่องโหว่
ของกฎหมาย หรือความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ในการแสวงหาผลประโยชน์ 

5) ควรมีมาตรการปอ้งกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม เช่น  
5.1) การกำหนดให้มบีุคคลภายนอกจากหลาย 

ฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการคอยสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชนส์่วนรวมของข้าราชการตำรวจ  

5.2) ให้ความสำคัญกบัภาคประชาชน ภาค 
ประชาสงัคม  ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์
ส่วนรวม 

5.3) ออกกฎ ระเบียบ มาตรการในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้     ดุลยพินิจ 

5.4) ปรับปรงุกฎหมายวิธีพิจารณาทางการ 
ปกครองใหเ้คร่งครัดและมีการบังคับใช้จรงิอย่างเป็นรูปธรรม 

 
7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการพฒันาองค์ความรู ้เรื่อง การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่ ข้าราชการตำรวจทกุระดบัเพือ่
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนส์่วนรวม
ให้ดีย่ิงข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ และคุณธรรม ทีเ่หมาะสมและเป็นไปได้
จริงเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมจีริยธรรมและคุณธรรม  

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรบัปรุงแก้ไขระบบการบรหิารงานบุคคล 
ไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ระบบอุปถัมภ์ 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรบัปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมาย ไม่
เอื้ออำนวยต่อการใช้ช่องว่างหรอืโหว่ของกฎหมาย หรือความไม่ขัดเจนของกฎหมาย ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ 

5) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในมุมมองของประชาชน เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก ่ข้าราชการตำรวจ 
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6) ควรมีการศึกษาวิจัยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนส์่วนรวม
ในภาพรวมของสถานีตำรวจทั่วประเทศ  เพื่อนำเสนอเป็นบริบทรวมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติต่อไป 
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ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
ของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 
       ณิชชา  ทุคหิต 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ การศึกษาปัจจัยทางการบริหารทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน  2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน  3.เพื่อ
นำผลการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบในการส่งเสริมพัฒนาปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคลากรที่มี
บริบท การทำงานที่คล้ายคลึงกัน  ประชากรที ่ใช้ ในการศึกษาครั ้งนี ้  ได้แก่  ข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 215 คน (การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane)
ไปโดยผ ู ้ว ิจ ัยใช ้การศ ึกษาว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) และใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการ (Formal 
Survey) ในกลุ ่มประชากรเป้าหมาย  ที ่กำหนด โดยกระจายการกลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาที ่เป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.01) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.17) ด้านการนำรองลงมาคือ (ค่าเฉลี่ย4.03) 
ด้านการ   จัดองค์การ (ค่าเฉลี ่ย3.94) และด้านการควบคุม ( ค่าเฉลี ่ย 3.87)  ตามลำดับ ด้าน
ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.87) การเปรียบเทียบจำแนกตามเพศ 
พบว่าปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .287  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบปัจจัยสว่นบุคคลที่มีผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุ, การศึกษา, ประเภท/ตำแหน่ง, อายุราชการ, 
อัตราเงินเดือนในภาพรวม และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ร่วมระหว่างปจัจยัทางการบรหิาร
และประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การ
ปฏิบัติงานที่มีการวางแผน การจัดองค์การ การนำ การควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การทำงานโดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งไปตามสมมุติที่ต้ังไว้ในทุกด้าน 
คำสำคัญ: ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิภาพการทำงาน 
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1. บทนำ  
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในระดับประเทศและสังคมโลก นำไปสู่การปรับตัวขององคก์าร
ต่างๆ การตอบรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างร วดเร็วก่อให้เกิดการ
แข่งขันรุนแรงมากยิ่งข้ึน การบริหารจัดการภาครัฐก็เช่นเดียวกันได้เกิดการเปลีย่นแปลงการปฏิรูประบบ
ราชการ การสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการทางด้านระบบโครงสร้างอ งค์การ และ
บุคลากรภาครัฐ โดยมุ ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่ อให้ภาครัฐสามารถบริการ
ประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริงและทั่วถึง  (สุเทพ เชาวลิต,  2555:3) ทำให้การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐได้เกดิข้ึน
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา  และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมองเห็นว่าการบริหารจัดการ
ภาครัฐนั้นไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล การให้บริการของ
รัฐมีข้ันตอนกฎระเบียบมาก ล่าช้าไม่ทันสมัย บุคลากรภาครัฐก็ไม่มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี ทำให้
รัฐบาลซึ่งมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต้องปรับตัวเพื่อรองรับให้ทันโดยการปฏิรูประบบราชการให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้นำแนวคิดเทคนิคกลยุทธก์าร
บริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงมาใช้ เช่น แนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรอืธรรมาภิบาล การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
การบริหารแบบมีสว่นร่วม   การบริหารแบบบรูณาการ  กลยุทธ์การบริหารแบบ balanced scorecard  
รวมทั้งการบริหารคุณภาพทั่วไป  ทั้งองค์การ โดยเน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐในองค์รวมเป็นการบริหารจัดการที่ดีสามารถ
ตอบสนองผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    (สุเทพ เชาวลิต,  2555:3-4) 
 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที ่ในการการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การ
ปกครอง   การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนา
เมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด  การดำเนินภารกิจของกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทัศ  “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้าหมายที่จะให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัย สังคมมี
ความสงบเรียบร้อย หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความ สามารถในการแข่งขัน  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวง
หลักสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน  มาอย่างยาวนานและได้มี การปรับตัวอยู ่ตลอดเวลาตาม
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงในอดีตน้ันมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตรงกนัข้ามกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันภาพรวมของคำรับรองผลการปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด (KPI) ซึ ่งเป็นการ
ดำเนินงานบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดยังไม่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะมิติในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร เป็นงานประจำที่ ไม่ตอบสนองต่อการ
ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  แม้ว่าการปฏิบัติภารกิจของจังหวัดจะสามารถ
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ดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้ข้อจำกัดทางด้านเวลา ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการของ
ข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัด แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการ ไม่มีทิศทางและมาตรฐาน ขาดจุดมุ่งเน้น 
(Focus) ในการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ ข้าราชการ
ภาครัฐที่จะนำนโยบายแปลงมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานหรือนโยบายต่างๆ ดังนั้น
ประสิทธิภาพ       การทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานจึงเป็นหลักสำคัญที่จะบรรลเุป้าหมายของงาน
ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคหรือในพื้นที่อัน
จะต้องใกล้ชิดประชาชน จะต้องสามารถเป็นผูน้ำในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหา (P : Problem Solver and 
Development Leader) คิดเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานกับผู้อื่นได้  (I : Integrative Thinker) รู้จัก
ปรับนโยบายให้เหมาะสมกับพื้นที่และให้ปฏิบัติได้  (T : Tailor-Made Practitioner)  คิดเป็นองค์รวม  (H : 
Holistic Viewpoint)  เข้าถึงได้ง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได ้ (A : Accessible / Approachable / Accountable) 
และมีความรู้ลึกในเชิงพื้นที่  (K : Knowing the Area in – depth) 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562  จากการ
ประเมินทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศพบว่า จังหวัดพิษณุโลกได้คะแนนเกณฑ์ระดับ F โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 
47.6 5  สำหรับการประเมินความโปรง่ใสคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดังกลา่วดำเนินการโดย
การใช้เครื่องมือดัชนีความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐตามหลัก 5 ดัชนี  ดังนี้ 1. ดัชนีความ
โปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์การมีคุณธรรมทางการทำงานในหน่วยงานตา่งๆ ของจังหวัด โดยมีขอบเขตวิธีประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสจากการวิจัยเอกสาร   และการวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่างและแบบสำรวจประสบการณ์
ของผู้ตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์  แต่จากการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนั้น มาจากการปรับเปลี่ยน
วิธีการประเมิน โดยจากเดิม สำนักงาน ป.ป.ช.จะประเมินจากเอกสารหลักฐานการดำเนินงานต่างๆ ของ
จังหวัด แต่ในปีงบประมาณ 2562 ได้ตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ เว็บไซต์จังหวัดและเว็บไซต์
หน่วยงาน (red flag) กลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมินคือส่วนราชการสังกัดภูมิภาคทุกหน่วย จะต้อง
นำเข้าข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบที่ผู้ประเมินกำหนด 48 รายการ เผยแพร่ลงเว็บของ
หน่วยงานและต้องลิงค์กับเว็บจังหวัด "หากผู้ประเมินเข้า   เว็บจังหวัดแล้วลิงค์ไปหาข้อมูลจากเว็บ
หน่วยงานไม่ได้ ก็จะไม่ได้คะแนน ซึ่งผลคะแนน ITA ของ จังหวัดพิษณุโลกได้ระดับคะแนน F ไม่ได้
หมายความว่าไม่โปร่งใส แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการที่ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะต้องนำข้อมูลลงเว็บไซต์ หรือแจ้งให้
ผู้บริหารจังหวัดทราบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการ  
 จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำ
ข้อมูลไปปรับใช้ ในการบริหารงานภายใน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาปัจจัยด้านทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์ตอ่
ประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก       อันจะส่งผลให้
ข้าราชการฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีชุมชนมีความเข้มแข็ง สงบเรียบร้อย สันติสุข น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน   



137 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 2.3 เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบในการสง่เสรมิพัฒนา
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวง มหาดไทยหรือ
บุคลากรที่มีบริบทการทำงานที่คล้ายคลึงกัน 
3. วิธีการศกึษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัย ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก  กำหนดตัวแปรในการศึกษาโดยแบ่งตัวแปรที่สำคัญในการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรสาเหตุที ่เกิดก่อน ซึ ่งในที่น้ี
ประกอบไปด้วย 4 ตัวแปรหลักที่สำคัญ ได้แก่ ตัวแปรที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ,อายุ ,ระดับ
การศึกษา ,ประเภท / ระดับตำแหน่ง ,อายุราชการ,อัตราเงินเดือน  ตัวแปรที่ 2 ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ การ
วางแผน (planning),การจัดการ (organizing),การนำ (leading),การควบคุม (controlling) ตัวแปรที่ 3 
ประสิทธิภาพการทำงาน 2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรผลที่เกิดขึ้นภายหลัง คือ 
ประสิทธิภาพการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา  

ปัจจัยทางการบริหาร 
  การวางแผน (Planning) 
  การจดัองคก์าร (Organizing)  ก ารน า  
(Leading) 
  - การจูงใจ (Motivation)  
  - ภาวะผูน้ า (Leadership)             
  - การติดต่อส่ือสาร (Communication)  
  - การบริหารกลุ่ม (Group)   
  การควบคุม (Controlling) 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2545, หน้า 3 - 5) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
  เพศ 
  อายุ 
  ระดบัการศึกษา 
  รายได ้(เงินเดือน) 
  ระยะเวลาการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
 

 ➢ คุณภาพของงาน  (Quality) 
 ➢ ปริมาณ (Quality)  
 ➢ เวลา (Time)  
 ➢ ค่าใชจ้่าย (Cost) 
Peterson & Plowman 
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การคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการคำนวณการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใน
กรณีทราบจำนวนประชากรจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 1088) กำหนดค่าความ
เช่ือมั่นที่         95 เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ที่ 5 เปอร์เซ็นต์  ขนาดของ
กลุ ่มประชากรที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ ส ังกัดกระทรวงมหาดไทย จ ังหวัดพิษณุโลก 
ประกอบด้วยส่วนราชการบริหารงานส่วนภูมิภาค  7 หน่วยงาน ประกอบด้วย  สำนักงานจังหวัด
พิษณุโลก ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก โดยการคำนวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรจากสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) จะได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 
215 คน  การศึกษาในครั้งนี้ หลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้วจะนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของคำตอบที่ได้รับและนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ หา
ค่าสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์การบริหารจัดการ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Anova) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ ่ม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารจัดการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติ Pearson Correlation เป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science)    

 
4. ผลการศึกษา  
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง        

คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.50   มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี    ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 61.80 มีอายุราชการ มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 33.50         มีอัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.70 

4.2 ปัจจัยทางการบริหารที ่ม ีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.01) เ มื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย4.17) ด้านการนำรองลงมาคือ 
(ค่าเฉลี่ย4.03) ด้านการ  จัดองค์การ (ค่าเฉลี่ย3.94) และด้านการควบคุม (ค่าเฉลี่ ย 3.87) ตามลำดับ 
ด้านประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย3.87) การเปรียบเทียบ จำแนกตาม
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เพศ พบว่าป ัจจ ัยทางการบร ิหารท ี ่ม ีผลต ่อประสิทธ ิภาพการทำงานของข ้า ราชการส ังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .287 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้ าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามอายุ , การศึกษา, ประเภท/
ตำแหน่ง  ,อายุราชการ, อัตราเงินเดือนในภาพรวม และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ร่วมระหว่างปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การปฏิบัติงานที ่มีการวางแผน การจัดองค์การ การนำ การควบคุม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยมีความสัมพันธ์อย่ างมีนัยสำคัญที่        ระดับ 
0.01 ซึ่งไปตามสมมุติที่ต้ังไว้ในทุกด้าน 
 จากผลการทำสอลสมมุติฐานเพื่อหาความแตกต่างและความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและ    
ตัวแปรตาม สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1  

ตารางที ่ 1 สรุปผลการทดลองสอบสมมุติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานและปัจจัยทางการบริหารที ่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

 
สมมุติฐาน Accept Reject 

1.เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน   
2.อายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืน 

  

3.ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

  

4.ระดับตำแหน่งในการทำงานที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

  

5.อายุราชการที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืน 

  

6.อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืน 

  

7.การปฏิบัติงานที่มีการวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน   
8.การปฏิบัติงานที่มีการจัดองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน   
9.การปฏิบัติงานที่มีการนำมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน   
10.การปฏิบัติงานที่มีการจัดการควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน   

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ระดับปัจจัยทางการบริหารที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน         
การวางแผน มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการนำ ด้านการจัดองค์การ และด้านการควบคุม
ตามลำดับ 
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ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการวางแผนก่อน
ดำเนินงานส่งผลให้มีความพร้อมในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดลำดับความสำคัญ
ก่อนหลังของงานอยู ่เสมอหน่วยงานมีการจัดแบ่งตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน แผนการ
ทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหน่วยงานมีการจัดทำหลักการ หรือแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด วิโรจน์  สารรัตนะ (2545, หน้า 3 - 5) ได้กล่าวว่า 
การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที ่หล ัก
ทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ คือ  การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหาร  เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที ่สำคัญ ซึ่งนักวิชาการทั ้งหลายกำหนดขึ ้นจะ
เริ่มต้นด้วยหน้าที ่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรก โดยองค์ประกอบของกระบวนการวางแผนของ
องค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ภารกิจ เป้าหมาย และแผนก โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้าง ๆ 
เกี่ยวกับเป้าหมาย หรือเหตุผลพื้นฐานในการดำรงอยู ่  ขององค์การ และขอบข่ ายงานเฉพาะของ
องค์การหรือที่ทำให้องค์การแตกต่างจากองค์การอื่น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณทัต นอขุน
ทด (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  จากการศึกษาพบว่า ระดับ
ความสำคัญของปัจจัยด้านการวางแผน ที่มีผลต่อการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก 
ได้แก่ 1.การจัดทำแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2.การประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน 3.การ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนพบว่าปัจจัยด้านส่วนงานที่ปฏิบัต ิงาน 
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และภาวะความเป็นผู้นำ มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในด้านการวางแผน บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์วิธีปฏิบัติงาน ประเมินผล  

  ด้านการจัดองค์การ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
หน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ หน่วยงานมีการกระจายอำนาจให้ผู ้บังคับบัญชาระดับรองลงมาตาม
สัดส่วนของหน้าที่    ความรับผิดชอบ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชนใ์น
การทำงานของหน่วยงาน   มีการกระจายงาน และมอบหมายหน้าที่อย่างเสมอภาคและเหมาะสมกับ
บุคคลและหน่วยงานมีการวิเคราะห์โอกาส และพัฒนาวิสัยทัศน์อยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Edwin B.Flippo ( 1970 : 129 ) กล่าวไว้ว่า “การจัดองค์การ”  หมายถึงการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงาน เพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ และเช่นเดียวกับแนวคิดของ ดรัคเกอร์ (Druck, 2006 อ้างใน สาคร 
สุขศรีวงศ์, 2550: 25) ได้กล่าวว่า การจัดการหมายถึง การทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการซึ่งรวมถึงกิจกรรม  4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดการองค์กร การชี ้นำ และการควบคุมองค์กร นอกจากกิจกรรมการจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารกลุ ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณณทัต นอขุนทด  (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  จาก
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การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการประเมินผล ที่มีระดับความสำคัญต่อการบริหารจัดการ     ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่  1.การนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์ 
และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสม 2. การติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน
ทำให้สามารถทราบได้ว่านโยบาย ที่ปฏิบัติประสบผลสำเร็จหรือไม่ 3 .การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกัน  

ด้านการนำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บังคับบัญชาให้ความ
สนใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงคือหน่วยงานแจ้งให้ทราบ
ถึงนโยบาย กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร การแบ่งมอบสายการบังคับบัญชามีความ
เหมาะสมและชัดเจนผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความติธรรม และเท่าเทียมกัน และได้รับการ
ช้ีแจงเรื่องผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนข้ันเงินเดือนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ  วิโรจน์  สารรัตนะ 
(2545, หน้า 3 - 5)     ได้สรุป การนำ (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้นำใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพล
ต่อผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ที ่ผ ู ้นำจะมีศักยภาพดังกล่าวได้    พึงทำความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู ้นำ 
(Leadership) การติดต่อส ื ่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ ่ม (Group) เพื ่อนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดใจ  ทัศจันทร์ (2554) ได้ทำการศึกษา
เรื ่อง ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า (1) ระดับสมรรถนะของข้าราชการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะหลักมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะในงานและสมรรถนะด้านบริหารและสมรรถนะด้านการนำ
ตามลำดับ (2) ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะราชการ พบว่าในภาพรวมอยู ่ใน
ระดับสูง เมื ่อพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลี ่ยสูงสุด แ ละ
รองลงมาตามลำดับ คือคนค่าตอบแทน ด้านการจัดการความรู้ และด้านนโยบายขององค์กร (3) การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะข้าราชการ พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที ่ระดับ 05 ทุกด้าน  (4) ด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยที ่มีผลต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับสูงด้นค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ด้านนโยบายขององค์กรและด้านการ
จัดการด้านความรู้ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบราชการเชิงบวกในระดับ  ปานกลาง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกันกับงานวิจัย ปัณณทัต นอขุนทด  (2556)   ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ที่มีระดับความส ำคัญต่อการ
บริหารจัดการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
บุคลากรของหน่วยงาน  2. บุคลากรในหน่วยงานมีความเคารพเชื ่อฟังต่อผู ้บังคับบัญชา ผู ้บริหาร  3 . 
นโยบายของส่วน/กองต่างๆ ภายในหน่วยงานถูกสนองตอบ โดยผู้บริหารในการนำไปปฏิบัติ 

ด้านการควบคุม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหน่วยงานของมีการ
กำหนดมาตรฐานของงานแต่ละด้านไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดรองลงมาคือ นโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของซึ่งมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขความ
ผิดพลาดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหน่วยงานนำผลงานในแต่ละด้านเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
และมีการถอดบทเรียนกรณีงานที่ไม่สำเร็จตามเป้าหมายไม่ให้เกิดขึ ้น สอดคล้องกับ แนวคิดของ 
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Hellriegel, Jackson, and Slocum 2005, p.10 ( อ้างถึงใน ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน ธันวาคม 2558) 
กล่าวว่า การควบคุมทางการบริหารเป็นกระบวนการในการติดตามและกำกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กลุ่มพนักงานและองค์การ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถ้าผลการปฏิบัติการดังกล่าวมี
แนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงานที่กำหนดไว้  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความ
มั ่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ที ่ดำเนินการตามแผนจะบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ 
เช่นเดียวกับ วิโรจน์  สารรัตนะ (2545, หน้า 3 - 5) การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวาง
ระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มุ่งให้เกิดความ
มั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติ ปฏิบัติไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานการทำงาน
ที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในองค์กร เช่นเดียวกับสุธิดา แจ้งประจักษ์ (2558) 
ที่กล่าวถึงศักยภาพและบทบาทของกลุ่มแกนนำ และความสามารถในการจัดการความรู้ที่นำพาให้กลุ่ม
สามารถขับเคลื่อน การดำ เนินงานและการบริหารจัดการต่อไปได้ และประเด็นสุดท้าย การควบคุม 
(Controlling) มีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของสุภาพร รักดี (2556) ซึ่งอธิบายถึงความสำคัญของ
การมีกฎระเบียบเพื่อใช้ในการควบคุมการดำเนินงานการจัดการในภายกลุ่ม ทั้งนี้ การไม่มีกฎระเบียบอาจทำ
ให้กลไกการบริหารไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ ในขณะเดียวกันกฎระเบียบซึ่งเป็นกลไกการดำเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ยังเอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ด้วย ไม่เช่นนั้น กฎระเบียบที่ถูก
กำหนดข้ึนมาจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ  งานของกลุ่มฯ ได้ 

ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี
ความมั่นใจในคุณภาพ ความถูกต้องครบถ้วนของงานที่ได้ร ับมอบหมายว่า เป็นไปตาม มาตรฐานที่
กำหนด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงคืองานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ สำเร็จตามเป้าหมายเสมอ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงงานให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม และเมื่องานมีปัญหาเกิดขึ ้น ท่านสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันเวลาตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลทา พิทักษ์ (2554 ) ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัด
สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และเข้า ใจในงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก และเช่นเดียวกับ ศุกลวัฒน์ นิธิกุลธนาโรจน์ (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท อินเดโลร์ เลนส์ (เหยแลนด์)จำกัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และเข้าใจในงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การปฏิบัติงานที่มีการวางแผนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน  การปฏิบัติงานที่มีการจัดองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  การ
ปฏิบัติงานที่มี    การนำมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิบัติงานที่มีการ
ควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.01 ซึ่งไปตามสมมุติที่ต้ังไว้ในทุกด้าน สอดคล้องกับเนตร์พัณณา ยาวิราช (2546, หน้า 3) เพิ่มเติมว่า
การควบคุมเป็นหน้าที่ทางการจัดการสำหรับผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรวัดการ
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ทำงานในองค์การ  วิโรจน์ สารรัตนะ      (2546, หน้า 254) การควบคุม เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การการเสริมสร้างพฤติกรรม ที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ของ
สมาชิกในองค์การเช่นเดียวกับ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997, p. 8) ได้ให้ความหมายว่า การ
ควบคุม หมายถึง กระบวนการที่ต้องปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอขององค์การในการที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จริงให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เช่นเดียวกับ Robbins 2000, p.183; Robbins 
and Coulter 2002, p.256 (อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ธันวาคม 2558) การนำแต่ละส่วนขององค์การมา
จัดให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันก่อให้เกิด “โครงสร้างองค์การ” (organization structure)” ขึ้น ดังน้ัน
โครงสร้างองค์การ จึงหมายถึงระบบงานต่างๆ ภายในองค์การ กระบวนการทำงานของแต่ละระบบงาน 
รูปแบบความสัมพันธ์ต่อกันภายในองค์การว่าใครต้องเสนอรายงานต่อใครนอกจากนี้ยังรวมถึงช่องทางการ
สื่อสารที่เชื่อมโยงแต่ละบุคคลแต่ละส่วนงานภายในองค์การเข้าด้วยกันอีกด้วยและเช่นเดียวกับ Hellriegel, 
Jackson, and Slocum 2005, p.10 ( อ้างถึงใน ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน ธันวาคม 2558) การใช้ภาวะผู้นำ 
หมายถึงการใช้ “ภาวะผู้นำ (leadership)” ในการชี้แนะแนวทาง (guiding) หรือสั่งการ (directing) หรือโน้ม
น้าวชักจูง (influencing) พนักงานให้มีพฤติกรรมการทำงานไปในแนวทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ขององค์การที ่กำหนดไว้ ซึ ่งสอดคล้องกับ Verbecten, F.H.M. (2008) ทำการวิจัยเรื ่อง Performance 
management practices in publicsector organization: Impact on periomance ผลการว ิจ ัย พบว่า
ประสิทธิภาพการทำงานจะมากขึ้นน้ันจะต้องมีแรงสนับสนุนจากแรงจูงใจจากพนักงานในเชิงบวก และจะ
องค์กรจะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและมีแบบแผนในการวัดผลงานที่เป็นมาตรฐาน ก็จะยิ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก” ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์อย่างลุ่มลึกที่จะช่วย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยสามารถทำนายถึงปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิ
ภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำข้อมูลงานวิจัยที่ไดไ้ปใช้ในการ
ทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จังหวัดพิษณุโลก ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ประกอบเพื่อใช้ในการแนวทาง ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.2.1.1 การกำหนดโครงสร้างองค์การ ควรมีการกำหนดโครงสร้างในภาพรวมทั้งองค์การ และโครงสร้าง

ของแต่ละหน่วยงาน เช่น ระดับฝ่าย กรม กอง โดยมุ่งเน้นที่ระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมทั้ง        ด้านความรู้
ความสามารถ ประเภทของงาน รายละเอียดของงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน จริงเข้าร่วมกำหนดโครงสร้างนั้นๆ ด้วย  
เป็นโครงสร้างที่เปิดเผย สามารถตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การได้ 

5.2.1.2 ควรมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยให้มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กันทั้งในส่วนของระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นในด้านความสำเร็จของงาน ตำแหน่งงาน 
ความรับผิดชอบในงาน และสถานภาพในการทำงาน   

5.2.1.3 ควรกำหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนในภาคปฏิบัติของภารกิจการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้ คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ ข้อมูลเพื่อการ
ทำงาน   สู่มืออาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาในหน่วยงาน เพื่อ
ระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สนับสนุนเงินทุนให้แต่ละ
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หน่วยงาน    การวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิผลมากขึ้นตลอดเวลา 

5.2.2. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
     5.2.2.1 ด้านการวางแผน  
  ด้านการวางแผน ควรมีการดำเนินการวางแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจหน้าที ่ และเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ ซึ ่งต้องการการคาดการณ์ล่วงหน้า ทั ้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการดำเนินการ และหากเกิดปัญหาอุปสรรคก็สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

5.2.2.2  ด้านการจัดองค์การ 
 ด้านการจัดองค์การหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์การพัฒนายุทธศาสตร์อย่าง

ส่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานแผนงานโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                5.2.2.3 ด้านการนำ 

  ด้านการนำหน่วยงานควรมีการสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลลากร อัน
จะนำไปสู่พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในทางที่ดีขึ้น ซึ่งต้องมีการชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน ให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาร
สูงสุด 

 5.2.2.4 ด้านการควบคุม  
  ด้านการควบคุม หากหน่วยงานประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินแผนงานโครงการ      

ซ่ึงทำให้แผนงานโครงการไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จะต้องมีการตรวจสอบและถอดบทเรียนว่า
เกิดปัญหาในด้านใด เพื่อนำมาปรับปรุงแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
ในคร้ังต่อๆ ไป 

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป    
  ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป จากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของระดับผู้

ปฏิบัติติงาน จึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำวิจัยครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ดังต่อไปน้ี 

  5.2.3.1 ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนของ
ระดับบริหารงาน เพื่อให้ทราบปัจจัยในการบริหาร และนำมาบูรณาการในการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  

  5.2.3.2  ควรทำการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการประเมินสภาพการทำงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ของบุคลากรเฉพาะแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข บูรณา
การในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป  

  5.2.3.3. ควรทำการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท้ังหมด สามารถสรปุได้ตามภาพท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

-เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างาน 

-เพื่อศึกษาปัจจยัทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างาน 

-เพื่ อน าผลการศึกษาที่ ได้จ ากการ
ค้นควา้วิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบ
ในการส่งเสริมพัฒนาปัจจัยทางการ
บริหารที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของข้าราชการสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยหรือบุคลากรที่มีบริบทการ
ท างานที่คลา้ยคลึงกนั   ผลการศึกษา 

-กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ปัจจัย
ทางการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท า งานของข้า ร าชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัพิษณุโลก
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ ,
การศึกษา , ประเภท/ต าแหน่ง  ,อายุ
ราชการ,อัตราเงินเดือนในภาพรวม
และรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

-ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิภาพ
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า การปฏิบัติติงานที่มีการวางแผน 
การจัดองค์การ การน า  การควบคุม               
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การท างานโดยมีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจยั ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในส่วนของระดบับริหารงาน เพื่อให้ทราบปัจจัยในการบริหาร และน ามา
บูรณาการในการพฒันา ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป  

2.  ควรท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการประเมินสภาพการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรค ของบุคลากรเฉพาะแต่ละหน่วยงาน เพื่อน า
ปัญหาและอุปสรรคมาด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข บูรณาการในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป  

3.  ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของข้าราชการสังกดักระทรวงมหาดไทย 
จงัหวดัพิษณุโลก 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม 

จังหวัดพิจิตร 
 

ดำรงศักด์ิ  ชุ่มเยน็ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกบัการ
จัดทำแผนพัฒนา 5 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เทียบการ
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อให้ทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การรับรู้ข่าวสารและ
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร ใน 4 ด้าน ได้แก่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในแผนพัฒนา 5 ป ีการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากแผนพัฒนา 
5 ปีและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ Yamane’s จากประชากรทั้งหมดประชาชนที่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร จากประชากร
จำนวนทั้งหมด 12,403 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรงบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินตาข้ันตอนดังนี้ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวคิดที่
เก ี ่ยวข้อง เพื ่อนำมาเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม  สร ้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยด้าน
ชุมชนที่ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 3. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบล 4. ข้อเสนอแนะ เสนอแบบสอบถามใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมด้านเนื้อหา แล้วนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที ่ปรึกษา เสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านเนื้อหา นำ
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี จำนวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัคค่าความเช่ือมั่นที่ได้ต้องมากกว่า 0.70 ถ้าน้อย
กว่าจะตัดข้อนั้นทิ้ง จัดทำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ในรายช่ือ
ตามทะเบียนบ้านของตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 388 คน โดยผู้วิจัยได้
จัดทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในการเก็บข้อมูลวิจัย และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
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ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม โดยได้รับแบบสอบถามคืน 357 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 92.01 จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
 สรุปผลการวิจัย ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัด
พิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 66.39 และเป็นเพศ
หญิง จำนวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-
40 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.26 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.85 และอยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ป ีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  1.96 
มีระดับการศึกษาขั ้นสูงสุด ประถมศึกษา มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาระดับการศึกษาข้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.21 
และระดับการศึกษาขั้น ปริญญาตรี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.64 มีรายได้ 10,001-20,000 
บาท มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา มีรายได้น้อย
กว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 และมี รายได้ 20,001--30,000 บาท มีจำนวนน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 3.36 มีอาชีพ เกษตรกร มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.55 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด, รองลงมา อาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.08 และอาชีพ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  1.12 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร   
   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
    พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 คิดเป็นระดับ มาก
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหา/ ความต้องการ
ชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ได้เข้าร่วมหรือส่วนร่วมตัดสินใจในการ
เสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นระดับ มาก 
และเรื่อง ได้เข้าร่วมค้นหาปัญหาของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 
3.69 คิดเป็นระดับ มาก 
 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.49 คิดเป็นระดับปานกลาง 
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่วนร่วมในการดูแลสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ศาลา
อเนกประสงค์ เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลนำไปดำเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.61 
คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเงนิ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานแก่องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถ่ิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.07 คิดเป็นระดับ ปานกลาง 
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 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.36 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ ้น จากการที่มีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/
โครงการของชุมชนต่อที่ประชุมประชาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ถนน ไฟฟ้า 
ฯลฯ) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง ได้เงิน/ค่าตอบแทน/รางวัล ในการเข้าร่วม
การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.20 คิดเป็นระดับ น้อย 
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.26 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มีส่วนร่วมในการติดตามการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.48 
คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ รับทราบผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
อย่างสม่ำเสมอ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง เข้าร่วมในการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.90 คิดเป็น
ระดับ ปานกลาง 
 
บทนำ 

 

การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ เป็นหลักสากลที่ได้รับการ
ยอมรับในนานาอารยประเทศ จนมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่จาเป็นในการปกครองประเทศของโลก
ประชาธิปไตย เพราะมนุษย์ต้องอยู่ ร่วมกันเป็นสังคม ต้องพึ่งพาอาศัยกันและมีบทบาทภาระหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบตามวาระโอกาสที่ แต่ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันในด้านความคิดเห็น
การบริหารจัดการ ตลอดการเสียสละเวลาอาคารสถานที่ปัจจัย อื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสนใจต่อหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน ทั้ง
ด้านการเมืองสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Governance) และแนวคิดตามหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยที ่ภาครัฐต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทางาน 
และร่วมรับผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ไปจนกระทั่งถึงร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่ม
คุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีข้ึน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

ทั้งนี้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนา
ท้องถิ ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อท ำหน้าที่ในการจัดทำ
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แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ให้มีความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  

ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทกับชุมชนมาก ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การ
บริหารจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชน ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ทานุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้จะเห็นได้าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่มีบทบาท อำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาท 
หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ กิจการต่าง  ๆ  ที่เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และดำเนินการให้เกิดการบังคับใช้ตามกฎหมายท้องถ่ิน ที่
สภาท้องถ่ินได้ตราข้ึน เพื่อให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคุ้มครองประชาชนในท้องถ่ินนั้น ฉะนั้น
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การวางแผน ร่วมคิด ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถ่ินทุกฝ่าย เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบถึงปัญหา
และความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง  

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่ใน
ฐานะที่เป็นคนในพื้นที่และเคยเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  คาดหวังว่า งานวิจัยนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
โสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ส่งผลลัพธ์ให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน  ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

 
1.2  คำถามการวิจัย 

 

มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  

 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  

1.3.2 เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  
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1.3.3 เพื่อศึกษาระดับการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  

1.3.4 เพื่อเปรียบเทยีบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจัยด้านชุมชน กับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  
จังหวัดพิจิตร  

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพจิิตร 
ในงานวิจัยน้ี มีขอบข่ายเนื้อหาที่ศึกษา คือ (1) แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน (2) แนวคิด 
ทฤษฎีการจัดทำแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ (3) บริบทหน่วยงานที่ศึกษา 
 2.ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรสำหรับการศึกษา คือ ประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.5.1 ทำให้ทราบถึงระดับการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบรหิาร

ส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  
1.5.2  ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  
1.5.3 สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการจัดทำ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ 

1.6.2 ปัจจัยทางสังคม หมายถึง เหตุหรือองค์ประกอบภายนอกที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความตระหนักในการเป็นสมาชิกในชุมชน 
ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน  ความเข้มแข็งของชุมชน และการได้รับการสนับสนุนและการยอมรับ
ในชุมชน  

1.6.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที ่ประชาชนเข้าไปร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่การร่วมตัดสินใจ 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่
ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทำ และมีความเต็มใจที่จะเข้า
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ร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การ
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

1.6.4 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงออกด้านความคิด เกี่ยวกับการจัดระบบ หรือกำหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหา
หรือทางเลือกที่จะสามารถเป็นไปได้ที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และ
สาเหตุของปัญหา ตั้งแต่การค้นหาความต้องการที่แท้จริง การหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งลำดับความสำคัญของโครงการที่จะต้องดำเนินการ และการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ 

1.6.5 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สละทรัพยากร ทั้งสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้คำแนะนำ การมีส่วนร่วมใน
การบริหารและการประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ 

1.6.6 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางด้าน
ต่าง ๆ ประกอบไปด้วยผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

1.6.7 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การที ่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
เกี่ยวกับวัดผลและวิเคราะห์ผลของการดำเนินงาน การควบคุมและการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม
ทั ้งหมด รวมทั ้งเป็นการค้นคว้าหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพื ่อหาแนวทางแก้ไขการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

1.6.8 ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

1.6.9 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หมายถึง แผนพัฒนาห้าปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละ เอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื่ องและเป็นแผน
ก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  
 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรโดยมีการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.1.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1.2 ความหมาย และรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.1.3 หลักการสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 2.1.4 ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.1.5 ข้ันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.1.6 ผล หรือประโยชน์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2.2.2 ประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 2.2.3 องค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2.2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
 2.2.5 ข้ันตอนในการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี 
2.3 บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรต้น คือ สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยตัวแปรตาม จะใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff 
(1980, อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คำภีลานนท์, 2550, หน้า. 21-22) ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
(2) และมีส่วนร่วมปฏิบัติ (3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมประเมนิผล ซึ่งผู้วิจัย
ได้กำหนดความสัมพันธ์เชิงแผนภาพดังนี้ 

 
 

               ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
5. รายได ้
6. อาชีพ 
 

ปัจจัยทางสังคม 
1. การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

เกี่ยวกับการพฒันาท้องถ่ิน 
2. ความตระหนักของสมาชิก 
3. ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน 
4. ความเข้มแข็งของชุมชน 
5. การได้รับการสนับสนุนและการ

ยอมรบั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วน

ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

 
- การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน 
- การมสี่วนร่วมในการรบั

ผลประโยชน์ 
- การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

 
Cohen and Uphoff (1980) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จากประชากรจำนวนทั้งสิ้น  12,403 คน (สำนัก
ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง, 2562) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ 

Yamane’s จากประชากรทั้งหมด 12,403 คน ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อน 
0.05 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำ
แผน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยประกอบด้วย         
4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านชุมชนทีส่่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบล  
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 3.2.3 เสนอแบบสอบถามให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านเนื้อหา  
 3.2.4 นำแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รึกษาไปทดลองใช้

กับประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างในการวิจัยน้ี จำนวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัคค่าความเช่ือมั่นที่ได้ต้อง
มากกว่า 0.70 ถ้าน้อยกว่าจะตัดข้อนั้นทิ้ง 

3.2.5 จัดทำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ในรายชื่อตาม
ทะเบียนบ้านของตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 388 คน โดยผู้วิจัยได้
จัดทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้อ งที่
ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในการเก็บข้อมูลวิจัย และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม โดยได้รับแบบสอบถามคืน 357 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 92.01 จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
3.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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3.4.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check- List) จึงใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจง
ความถ่ีและสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)   

3.4.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านชุมชนที่ส่งผลให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

3.4.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.4.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความ
คิดเห็น จึงนำมาสรุปรวมและนำเสนอเป็นความเรียง  

3.4.5 การทดสอบสมมติฐาน  
3.4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ซึ ่งตัวแปรอิสระมีลักษณะ เป็นนามบัญญัติหรือระดับกลุ่ม 

(nominal scale) และมาตราอันดับ (ordinal scale) ส่วนตัวแปรตามเป็นแบบมาตราสว่น ประมาณค่า 
(Rating Scale)  

3.4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ตวัแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 
(Rating Scale) ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนั้นจึงใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
3.5  สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร”  ผู้ศึกษาได้ต้ังสมมติฐานไว้ดังนี้ 

3.5.1 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ที ่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 

สมมติฐานย่อย 
3.5.1.1 สมมติฐานย่อยที ่ 1.1 ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 
3.5.1.2 สมมติฐานย่อยที ่ 1.2 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 
3.5.1.3 สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา  ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

จัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 
3.5.1.4 สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี ส่วนร่วมในการ

จัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 
3.5.1.5 สมมติฐานย่อยที ่ 1.5 ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 
3.5.2 สมมุตฐิานที่ 2 ปัจจัยทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
 3.5.2.1 สมมติฐานย่อยที ่ 2.1 ปัจจัยทางสังคม ด้านการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารของ

ประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
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3.5.2.2 สมมติฐานย่อยที ่ 2.2 ปัจจัยทางสังคม ด้านความตระหนักของสมาชิก มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร 

3.5.2.3 สมมติฐานย่อยที่ 2.3 ปัจจัยทางสังคม ด้านความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร 

3.5.2.4 สมมติฐานย่อยที่ 2.4 ปัจจัยทางสังคม ด้านความเข้มแข็งของชุมชนของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 

3.5.2.5 สมมติฐานย่อยที่ 2.5 ปัจจัยทางสังคม ด้านการไดร้บัการสนับสนุนและการ
ยอมรบัของประชาชน มีความสัมพันธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่น
ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  
จังหวัดพิจิตร และเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านชุมชน กับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  
จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 388 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืน 357 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 92.01 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร ์ส ัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เพื ่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบ
แบบสอบถาม   

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 66.39 และเป็นเพศหญิง 
จำนวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี 
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.26 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.85 และอยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ป ีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
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1.96 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ประถมศึกษา มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมาระดับการศึกษาข้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ25.21 
และระดับการศึกษาขั้น ปริญญาตรี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.64 มีรายได้ 10,001-20,000 
บาท มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา มีรายได้น้อย
กว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 และมี รายได้ 20,001--30,000 บาท มีจำนวนน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 3.36 มีอาชีพ เกษตรกร มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.55 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด, รองลงมา อาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.08 และอาชีพ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
จำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  1.12 

5.1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านชุมชนท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัด
พิจิตร 

พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านชุมชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
รู้สึกมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาชุมชนชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 คิดเป็นระดับ มาก
ที่สุด รองลงมา คือ คิดว่า ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง สนับสนุนหรือเชิญชวนให้คนรู้จักในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นประจำ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.78 คิดเป็นระดับ มาก 

5.1.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร   

5.1.3.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 คิดเป็นระดับ มากโดย เรื่อง
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหา/ ความต้องการชุมชน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ได้เข้าร่วมหรือส่วนร่วมตัดสินใจในการเสนอ
ปัญหา/ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นระดับ มาก และ
เรื่อง ได้เข้าร่วมค้นหาปัญหาของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.69 
คิดเป็นระดับ มาก 

5.1.3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.49 คิดเป็นระดับปานกลาง 
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่วนร่วมในการดูแลสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ศาลา
อเนกประสงค์ เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลนำไปดำเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.61 
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คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเงนิ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานแก่องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถ่ิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.07 คิดเป็นระดับ ปานกลาง 

5.1.3.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.36 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการที่มีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/
โครงการของชุมชนต่อที่ประชุมประชาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ถนน ไฟฟ้า 
ฯลฯ) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง ได้เงิน/ค่าตอบแทน/รางวัล ในการเข้าร่วม
การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.20 คิดเป็นระดับ น้อย 

5.1.3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล ของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.26 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มีส่วนร่วมในการติดตามการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.48 
คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ รับทราบผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
อย่างสม่ำเสมอ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง เข้าร่วมในการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.90 คิดเป็น
ระดับ ปานกลาง 

5.1.4  การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพฒันา

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา  ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยทางสังคม ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน มี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยทางสังคม ด้านความตระหนักของสมาชิก มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัด
พิจิตร สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่ 2.3 ปัจจ ัยทางสังคม ด้านความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 2.4 ปัจจัยทางสังคม ด้านความเข้มแข็งของชุมชนของประชาชน มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 2.5 ปัจจัยทางสังคม ด้านการได้รับการสนับสนุนและการยอมรบัของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
5.2  อภิปรายผล 

1)  ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัด
พิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ รู้สึกมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม
พัฒนาชุมชนชุมชน นั่นแสดงว่า ประชาชนให้ความสำคัญและมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม  แสดง
ว่า  ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร)  (2556:  (บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครือข่าย 
โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและมีการส่วนร่วมที่ดีของประชาชน 

2)  ผลการศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับปานกลาง และในระดับมาก  แสดงถึง 
ประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มากนัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัญหาทางเศรษกิจ ทำ
ให้ไม่มีเวลาในการมีส่วนร่วม ซึ่งไม่ตรงกับงานวิจัยณัฐกร  ดอนแก้วภู่ (2559: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่  จังหวัด
เพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 

3)  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  ยกเว้น เพศ คือ อายุ ระดับการศึกษาที่ รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แตกต่างกัน ซึ่งใกล้เคียงกับฐิติมา อุดมศรี (2555 
:  บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน: กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในคลองบางปลากด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว  

 
1.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

4) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัด
พิจิตร โดย เรื่อง สนับสนุนหรือเชิญชวนให้คนรู้จักในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นประจำ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการรณรรงค์เชิญชวนผู้ที่เข้าประชาคมหรือมีส่วนร่วมอยู่แล้ว ได้
เชิญชวนคนรู้จักให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน 

5) ในการระบุปัญหาของตำบล ควรให้ประชาชนได้เข้าร่วมค้นหาปัญหาของชุมชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาฯ 

6) ควรมีการตั้งงบประมาณสนับสนุน ให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร หรือของชำร่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมจัดทำ
แผน 

7) ควรสร้างความโปร่งใสตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเชิญชวนให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

9) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงกลยุทธหรือวิธีการที่จะโน้มน้าวหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนให้มากขึ้น 

10) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการใช้งบประมาณที่เหมาะสมในการให้ผลตอบแทนหรืออื่น ๆ ใน
การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 

11) ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงลึก ถึงสาเหตุที่ประชาชน ยังมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนน้อย 
เช่น เรื่องเข้าร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง
เงิน/ค่าตอบแทน/รางวัล ในการเข้าร่วมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาฯ เป็นต้น 
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ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหาร 
ความสัมพันธ์ลูกค้าบมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ 

 
   ธันยิกา  บัวทอง1 
รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินยารังสรรค2์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 ในการศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ 

ลูกค้าบมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ในการทำงาน
ของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราห์ข้อมุลโดยการพรรณนา โดยมีประชากร กลุ่มตัวอย่าง เป็น พนักงาน
ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 7 ทีม รวม
ทั้งสิ้น 40 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ 
แบบสัมภาษณ์ส่วนที่  1  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยสว่นบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  5 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ส่วนที่  2  เป็นแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ได้แก่ 1.ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในทีม 2.
ปัจจัยด้านผู้นำทีม 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 4.ปัจจัยด้านการสื่อสารที่ดี 5.ปัจจัยด้านการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของ
พนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ ผล
การศึกษา พบว่า ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ของพนักงานของพนักงานทีม
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี ้
 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในทีม โดยภาพรวม  พบว่า ภายในทีมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่
มีเรื่องบาดหมางระหว่างบุคคล สามารถพูดคุยหรือถกเถียงกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อการทำงานได้ 
และเมื่อจบการทำงานตามคำสั่งนั้นแล้ว ยังมีความสัมพันธ์อันดี และสามารถทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันได้ 
ปัจจัยด้านผู้นำทีม โดยภาพรวมพบว่า ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการทำงาน
ได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ผู้จัดการทีมสามารถเผชิญปัญหาและให้
คำแนะนำที่ดีได้ ผู้จัดการทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีมเสมอ แต่บางครั้งอาจใช้ความเห็น
ส่วนตัวในการตัดสินใจ แต่ยังมีความสนใจและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การ 
 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ทำงาน โดยภาพรวมพบว่า พนักงานไม่เห็นด้วยในเรื่องสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน 
เช่น การถ่ายเทอากาศไม่มีความเหมาะสมและไม่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่สะดวก สภาพแวดล้อม
ทั่วๆไปของเครือข่ายธุรกิจ (Outbound เหนือ 3 เขต 1) ไม่ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ในการทำงานเป็นสัดส่วน แต่ไม่สะอาด และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยด้านการสื่อสารที่ดี ภาพรวมพบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในทีมอาจยังต้อง
อาศัยเวลาในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจตรงกัน โดยทุกทีมมีการตั้งกลุ่ม Line เพื่อไว้
สำหรับติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในทีมอยู่เสมอ สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู
กันได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมักมีปัญหาหรือ
อุปสรรคกันอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมพบว่าทีมงานสามารถ
สรุปและแก้ไขปัญหาได้แต่อาจไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ สมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นสามารถ
บอกปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยปราศจากความกลัว สมาชิกในทีมมีการปรึกษาหารือเพื่อรวบรวม
ข้อมูลของปัญหาแล้วนำไปแก้ปัญหาตามขั้นตอนร่วมกัน ธนาคารมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
รับรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ว่า ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของ
พนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์  ปัจจัยที่มี
ผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในทีม โดยภาพรวมพบว่า 
ภายในทีมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การติดต่อสื่อสารภายในทีม มีความสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา รวมถึงปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆก็สามารถหา
ข้อสรุป และแก้ไขปัญหาน้ันๆได้ โดยมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดงความคิดเห็น สร้างการมี
ส่วนร่วม  ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม คือ ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ไม่
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
บรรยากาศทั่วไปในสถานที่ทำงาน และภูมิทัศน์ ทีไม่เอื้อต่อการทำงาน ไม่สนับสนุนให้เกิดการเรยีนรู้  
สร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน  เช่น การถ่ายเทอากาศไม่มีความเหมาะสม การปฏิบัติงานที่ไม่
ค่อยสะดวก มีการจัดสถานที่ในการทำงานเป็นสัดส่วน แต่ไม่สะอาด และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ถึงแม้ว่าอยู่ในข้ันตอนของการปรับปรุงแก้ไข แต่ก็ยังใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างล่าช้า ทั้งยังมี
ปัญหาการติดต่องาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ระหว่างฝ่าย ที่ยังเกิดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลือ่น 
ทำให้การทำงานมีอุปสรรค และเกิดความล่าช้า ทำให้การทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
คำสำคัญ 
 

องค์การ หมายถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
One Team หมายถึง การร่วมกลุ่มกันทำงานระหว่างสาขาและทีมสินเชื่อ โดยใน 1 ทีมจะมี

ทั้งบุคคลที่ทำงานด้านสาขาและด้านสินเชื ่อ เพื่อให้การทำงานของทีมเป็นไปตามนโยบายใหม่ของ
ผู้บริหาร 
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เครือข่ายธุรกิจเหนือ 3 เขต 1 (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์) หมายถึง เครือข่าย 1 ใน One Team 
ซึ่งจะแบ่งเป็น Inbound ซึ่งหมายถึงสาขาในเขต และ Outbound ซึ่งหมายถึงทีมบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าหรือทีมตลาดนั่งเอง 
 
บทนำ 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบันการเงินของประเทศไทย  โดยเป็นธนาคารแห่งแรกใน
ประเทศไทยที ่เป็นเริ ่มต้นให้บริการในด้านต่างๆ ซึ ่งถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที ่เร ิ ่มรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และนอกจากจะเป็นผู้นำในด้านดังกล่าวแล้ว
ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในการเป็นแหล่งหมุนเวียนเงินและเป็นแหล่งปล่อยสินเช่ือ
เงินกู้เข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีการให้บริการทางด้านการฝาก ถอน โอน รวมไปถึงการปล่อยสินเช่ือ
เงินกู้ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสินเชื่อบ้าน ด้านสินเชื่อรถ ด้านสินเชื่อธุรกิจ รวมไปถึงด้านสินเชื่อส่วน
บุคคลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันการบริการในด้านสินเชื่อต่างๆ ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับธนาคาร 
เนื่องจากนโยบายการบริหารที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จากเดิมที่ธนาคารฯจะได้รับ
รายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฝาก ถอน โอน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเปลี ่ยนแปลง
ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การใช้บริการในด้านเหล่านี้ลดน้อยลง และจากการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทำให้สถาบันการเงินต่างๆในประเทศไทยจึงต่างประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียม
การให้บริการด้านการฝาก ถอน โอน ทำให้ธนาคารขาดรายได้ในด้านการให้บริการ ฝาก ถอน โอน โดย
รายได้หลักจะเหลือเพียงจากค่าธรรมเนียมการและดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเช่ือเงินกู้ ดังนั้น บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย จึงกำหนดนโยบายในการให้การสนับสนุนงานกับทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่ง
เป็นทีมด้านการขายโดยการนำเสนอสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยโดยตรง โดยแบ่งเป็นทีมบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าตามภูมิภาคต่างทั่วประเทศ พนักงานในทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าภูมิภาคต่างๆ
จะประกอบไปด้วย ภาค เขต ผู้จัดการทีม พนักงานขาย และผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต โดยการ
ทำงานเน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับการให้บริการของสาขา ตาม
สโลแกน “บริการทุกระดับประทับใจ” บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ได้กำหนดเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ 
และกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผูบ้รหิารในปัจจุบนั โดยการสนับสนุนให้
จัดทำกลยุทธ์ทางด้านสินเช่ือและการให้บริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งลูกค้าและธนาคารฯ จึงนำไปสู่
การศึกษาการวิจัยในหัวข้อ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ จากความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ พนักงานทุกคน
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีเทคนิคในการบริหารจัดการระบบหนึ่งที่เป็นปัจจัย
สำคัญและได้ถูกนำมาใช้ในการบริการจัดการ คือ “การทำงานเป็นทีม”  
ซึ่งทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทุกทีมจะประกอบไปด้วยตำแหน่งผู้จัดการทีมบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า (TM) ผู ้จ ัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (RM หรือ Sale) ผู ้เชี ่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต (CA) 
เนื่องจากเป็นการจัดการทำงานแบบใหม่และได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานในแต่ละทีมจะมา
จากหลากหลายแห่ง โดยในปีที่ผ่านมา ปี 2561 ได้มีการปิดสาขาไปบางส่วนตามที่มีข่าวออกมาในสังคม 
หรือมีการลดตำแหน่งเดิมลง เช่น ตำแหน่งงานสนับสนุนเครือข่าย จาก 2 ตำแหน่ง ลดลงเหลือ 1 
ตำแหน่ง โดยได้ย้ายตำแหน่งที่ลดลงมาเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต (CA) หรือตำแหน่งอื่นๆใน
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ทีม อาจมีการย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่มีการปลดพนักงานออกแต่อย่างใด ส่งผลให้พนักงานใน
ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแต่ละทีมมีพนักงานมาจากหลายที่ พนักงานบางคนอาจเป็นทีมสินเช่ือเดิม 
แต่ทีมสินเชื่อก็แบ่งเป็นทีม Small (ธุรกิจขนาดเล็ก) และ ทีม Medium (ธุรกิจขนาดกลาง) ดังนั้น
ปัจจุบันพนักงานในทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแต่ละทีมจึงไม่มีความสัมพันธ์กันเท่ าที่ควร ซึ่งการ
ทำงานของทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านั้นจะต้องใช้ความเชื่อใจ ไว้ใจ ความสามัคคีภายในทีม เป็น
อย่างมาก เนื่องจากกระบวนการทำงานต้องพึ่งพาอาศัยกันในทุกๆขั้นตอน โดยใช้คะแนนสะสมในการ
ขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบรหิารความสมัพันธ์
ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์  

2. เพื่อศึกษาปญัหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ในการทำงานของพนักงานทีมบริหารความสมัพันธ์
ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ 

คำถามการศึกษา 
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสทิธิภาพการการทำงานเปน็ทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ 

ลูกค้าบมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบ
มจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทีมงานและการทำงานเป็นทีม 

2.1.1 ความหมายของทีมงาน 
2.1.2 ความหมายของการทำงานเป็นทีม 

2.2 ปัจจัยที่สำคัญในการทำงานเป็นทีม 
2.3 ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม 

 2.4 ภาวะผู้นำทีม 
 2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.5.1 ทฤษฎีการระบุเหตุของพฤติกรรม 

 2.5.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
 2.5.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
 2.5.4 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน 

 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับทีมงานและการทำงานเป็นทีม 
 ในการทำงานหากพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
ได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน และอยู่ร่วมกันภายในองค์การอย่างมีความสุข ก็



167 

 

จะส่งผลให้การทำงานขององค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากผู้บริหารหรือผู้นำทีมใช้ความสามารถใน
การเป็นผู้นำและสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้พนักงานเกิดความตั้งใจในการทำงาน และเข้าใจพฤติกรรม
ของพนักงานในองค์การ ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะการที่การ
ทำงานจะประสบผลสำเร็จได้น้ันข้ึนอยู่กับพนักงานทุกคนภายในองค์การ  
 2.1.1 ความหมายของทีมงาน 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่า “ทีมงาน” ไว้หลายลักษณะ แต่ในหลายๆความหมายจะ
เน้นความสำคัญของการร่วมกิจกรรมโดยมีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน  

วู๊ดค็อก และฟรานซิส (Wood cock and Francis)ให้ความหมายว่า ทีมงาน หมายถึง การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของกลุ่มคนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

Katzenbach & Smith Douglass K.ให้ความหมายว่า ทีมงาน หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลกลุ่มที่มีทักษะต่างๆที่ช่วยให้การทำงานของทีมมีความสมบูรณ์ข้ึน โดยมีข้อตกลง มีวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายในการทำงาน และมีแนวทางในการ ทำงานที่ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกัน 

วีระวัฒน์ พงษ์พะยอม ได้ให้คำนิยามว่า ทีมงาน คือ กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกัน โดย
สมาชิกต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ทีมงาน (Team work) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน โดยใช้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลประโยชน์ขององค์การ  
 

2.1.2 ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
การทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันของสมาชิกภายในทีมที่มากกว่า 1 คนขึ้นไป 

โดยสมาชิกทุนคนมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงานร่วมกัน และร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้ทีม
ประสบความสำเร็จ และเกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด 

วิชัย  โถสุสวรรณจินดา (2536) ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีมว่า การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานต่างก็
เกิดความพอใจในการทำงานนั้น การทำงานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เนื่องจากทำให้
วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่กระทำ
และมีความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน 

สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ ให้ความหมายการทำงานเป็นทีมหมายถึง ลักษณะกลุ่มทำงานที่
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ที่มีความสัมพันธ์ต่างๆในการทำงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม และ
รับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตามโครงสร้างถาวรที่มีอยู่ในองค์การ รวมทั้งเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
ทำงานร่วมกัน 

รัชนี  สิงห์บุญตา (2541)  กล่าวถึงการทำงานเป็นทีมว่า การที่บุคคลมากกว่า 2 คนข้ึนไปมา
ร่วมกันทำงานตามหน้าที ่และความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ประสานงานการวางแผน การตัดสินใจและการสนับสนุนเพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ปัจจัยท่ีสำคัญในการทำงานเป็นทีม 
“คน” เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงานเป็นทีมในองค์การ การทำงานจะราบรื่นเป็นไปในทาง

สร้างสรรค์ มีการสนับสนุน เกื้อกูลกัน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรคและข้อยุ่งยากให้ผ่านพ้นไปได้นั้น 
ต้อง ต้องอาศัยศักยภาพของคนในกลุ่มรวมพลังกัน เพื่อทำงานร่วมกัน คิดร่วมกัน วางแผนร่วมกันและ
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิผลของงานสูงข้ึนได้  

จิราภรณ์ สีขาว กล่าวว่า การทำงานเป็นทีมนั้นเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุดในการปรับปรุง
ประสิทธิผลในการทำงาน โดยผลงานที่ได้จากการทำงานคนเดียวของสมาชิกทุกคนมารวมกันจะนอ้ย
กว่าผลงานที่ได้จากการทำงานเป็นทีมโดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมกลุ่ม และ
เมื่อสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมก็จะมีความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้น การทำงานเป็นทีมจึงมีอยู่หลายกรณีที่ผลงานออกมาดีกว่าและประหยัดกว่ากลุ่มย่อย ถ้ามุ่ง
ปรับคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม และมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่ม
กับงานที่กลุ่มกำลังทำ จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการขององค์การ
เป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาทีมงานได้โดยต้องอาศัยเทคนิค วิธีการหลายอย่างที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง และพัฒนาทีมงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อองค์การที่เข้มแข็งต่อไปชนิดของทีมงาน 
 
2.3 ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม 
 Peterson & Plowman อ้างอิงใน  คฑาวุธ  พรหมาย (2545, :9)ได้กล่าวไว้ว่าความหมายของ
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานทางธุรกิจนั ้นในความหมายอย่างแคบหมายถึงการลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิตและความหมายอย่างกว้างหมายถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล (Quality  of  
Effectiveness) และความสามารถในการผลิต (Competence and Capability) และในด้านการ
ดำเนินงานทางธุรกิจนั้นจะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดก็เพราะสามารถผลิตสินค้าและบริการในปริมาณ
และคุณภาพตามที่ต้องการและเหมาะสมกับต้นทุนที่น้อยเพื่อคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพทางข้อ
ผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ดั้งนั้นแนวความคิดของคำว่าประสิทธิภาพในด้านธุรกิจมี องค์ประกอบ  5  
ประการคือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quantity) และวิธีการ (Method)ในการผลิต 
 ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2548 : 32) ได้กล่าวไว้ว่าประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติงานที่สำเร็จ
ตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยที่สุด เมื่อนำมาเทียบกับผลที่งาน
กล่าวคือ การทำงานที่เกิดประสิทธิผลแต่มีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน 
 รพี  แก้วเจริญ  และฑิตยา  สุวรรณะชฎ (2510 : 5) ได้บอกว่า ประสิทธิภาพ คือ ความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยนำเข้าหรือความพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม 

ร็อบบินส์ กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ได้แก่ ทฤษฎีการระบุเหตุของ
พฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู ้นำ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน ในการ
นำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยได้รวบรวมนำเสนอทฤษฎีตามแนวคิดของร็อบ
บินส์และแนวคิดทฤษฎีอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับความต้องการ 2 ปัจจัย มีรายละเอียด
ดังนี ้
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2.4.1 ทฤษฎีการระบุเหตุของพฤติกรรม 
ไฮเดอร์ อธิบายว่าการรับรู้พฤติกรรมนั้นจะต้องอาศัยสาเหตุ 2 อย่าง คือ สาเหตุที่มาจากส่วน

บุคคล และสาเหตุที่มาจากเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุทั้งสองนี้จะอยู่ในลักษณะความสัมพนัธ์
แบบเพิ่มหรือลด บวกหรือลบ กล่าวคือ ถ้ากระทำสิ่งใดด้วยความต้องการของตน บุคคลจะทำได้ง่ายข้ึน 
เมื่อเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมอำนวยให้แต่จะยากขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวขัดขวาง สำหรับสาเหตุที่มาจาก
ส่วนบุคคล ถูกแยกออกเป็น 2 สาเหตุย่อย คือ สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้พยายามทำ(Trying) และที่เป็น
ความสามารถ (Ability) สาเหตุย่อยทั้งสองส่วนน้ีจะสัมพนัธ์กันในลักษณะที่ว่าบุคคลจะไม่มีพฤติกรรมใด 
ๆ ถ้าบุคคลนั้นขาดแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการจะทำหรือขาดความสามารถที่จะทำได้ 

2.5.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
มาสโลว์ ได้เขียนทฤษฎีการจูงใจ หรือที่เรียกว่าทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ เป็นทฤษฎีซึ่งมาส

โลว์กล่าวถึงสิ่งจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่
ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแลว้ความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนทีค่วามต้องการทีไ่ด้รับการ
ตอบสนองแล้วและความต้องการของมนุษย์มีลำดับข้ันจากต่ำไปหาสูง 

2.5.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
เบียนชาร์ด อธิบายว่ารูปแบบผู้นำแต่ละคนเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่แสดงถึงความ

พยายามที่จะกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยแยกพฤติกรรมออกเป็น 2 ด้านได้แก่ พฤตกิรรมด้าน
งาน (Task behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำปฏิบัติเพื่อกำหนดบทบาท และมอบหมายงานที่ผูต้ามแต่ละ
คนจะต้องปฏิบัติด้วยการกำหนดกิจกรรมว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อให้งานของกลุ่ม
สำเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพ (Relationship behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแต่ละ
คนแสดงออกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับ ลูกน้อง และระหวา่งลูกน้อง
ด้วยกันซึ่งแสดงออกโดยการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบอิสระ จัดหาและเตรียมการสนับสนุนด้าน
สังคม 

2.5.4 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน 
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของแบน

ดูรา ซึ่งมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันระหว่าง 3 องค์ประกอบได้แก่ พฤติกรรมปัญญาองค์ประกอบส่วนบุคคล และอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม โดยทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดที่มีอิทธิพลเชิงเหตุผลซึ่งกันและกัน 
ทักษะที่บุคคลมีอยู่ในขณะนั้น หากแต่ว่าข้ึนอยู่กับความเช่ือของบุคคลว่าเขาสามารถทำได้ด้วยทักษะที่มี
อยู่ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองประกอบด้วยความคาดหวังซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจที่จะ
กระทำพฤติกรรม 2 ประการ ประการแรกความคาดหวังในความสามารถของตน หมายถึง ความมั่นใจ
ของบุคคลว่าสามารถกระทำหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นความคาดหวังที่
เกิดขึ้นก่อนกระทำพฤติกรรมส่วนความคาดหวังในผลลัพธ์ หมายถึง การคาดคะเนของบุคคลว่าถ้า
กระทำพฤติกรรมนั้นแล้ว จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหวังไว้เป็นการคาดหวังในผลที่เกิดข้ึนจากการ
กระทำพฤติกรรมของตน 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



170 

 

 ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมประเด็นของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้ 
 นางสาวพิชชาภา ศรียัง (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นทีมของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ
ทำงานเป็นทีมกับปัจจัยองค์ประกอบในการทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกันทุก
ด้าน เพื่อประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจในทีม จะเน้นการพัฒนาด้านองค์ประกอบและคุณลักษณะ 
เพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารที่ดีกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานในทีม
จะต้องช่วยเหลือกันในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมาย และพัฒนาด้านกระบวนการ พนักงานในทีมก็จะ
สามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
ระเบียบหรือวิธีการทำวิจัยหรือการศึกษา 
 แหล่งข้อมูล 
 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยกำหนดแหล่งข้อมูลในการวิจัยไว้ 2 แหล่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน เป็นการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชากรทั้งหมดของทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ 
จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า/RM/CA 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ผู้ทำการวิจัยทำจากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล ดังนี้ 

(1) เอกสารรายงานการประชุมบทความหนังสือทางวิชาการวารสารวิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
(3) ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ คือ พนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 7 ทีม รวมทั้งสิ้น 40  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น  

2  ส่วน ดังนี้ แบบสัมภาษณ์ส่วนที่  1  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  5 ข้อ   

แบบสัมภาษณ์ส่วนที่  2  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสมัพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์
ได้แก่ 1.ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในทีม 2.ปัจจัยด้านผู้นำทีม 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
4.ปัจจัยด้านการสื่อสารที่ดี 5.ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ต้องการให้
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ 
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วิธีการรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

1. แหล่งทุติยภูมิ ผู้ทำการวิจัยทำจากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล จาก เอกสารรายงานการ
ประชุมบทความหนังสือทางวิชาการวารสารวิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต และข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ 

2. แหล่งปฐมภูมิ  ศึกษาจากการสัมภาษณ์ พนักงานทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 6 ทีม จำนวน 32 คน พร้อมช้ีแจงด้วยตนเอง และพนักงานทีม
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 ทีม จำนวน 8 คน ผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องบันทึกเสียง เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล ของบทสัมภาษณ์ทีละคนด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาวิจัย ได้วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณาเนื้อหา
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอน ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การแสดงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
เรียบเรียงเนื้อหาจากข้อคำถาม วิเคราะห์สร้างข้อสรุป และตรวจสอบความถูกต้อง 

นอกจากนั้น ผู้ศึกษาวิจัยยังได้นำข้อมูลที่ได้จากข้อคำถามจากการสัมภาษณ์ รวบรวมมาจัดเรียง
ให้เป็นระบบหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
เพื่อให้สามารถเข้าใจบริบทในการดำเนินงานของทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
จ.พิษณุโลก และทีม จ.อุตรดิตถ์ มากยิ่งข้ึน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นทีมของพนักงานทีมบรหิารความสัมพันธ์ลกูค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์  

 
ผลการศึกษา 

จากกาศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในทีม โดยภาพรวมพบว่า ภายในทีมมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่มีเรื่องบาดหมางระหว่างบุคคล สามารถพูดคุยหรือถกเถียงกันเพื่อให้ได้ข้อมลู
ที่ถูกต้องต่อการทำงานได้ และเมื่อจบการทำงานตามคำสั่งนั้นแล้ว ยังมีความสัมพันธ์อันดี และสามารถ
ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันได้ ปัจจัยด้านผู้นำทีม โดยภาพรวมพบว่า ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการทำงานได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ผู้จัดการทมี
สามารถเผชิญปัญหาและให้คำแนะนำที่ดีได้ ผู้จัดการทีมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีมเสมอ 
แต่บางครั้งอาจใช้ความเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจ แต่ยังมีความสนใจและติดตามงานอย่างสมำ่เสมอ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยภาพรวมพบว่า พนักงานไม่เห็นด้วยในเรื่องสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน เช่น การถ่ายเทอากาศไม่มีความเหมาะสมและไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่สะดวก สภาพแวดล้อมทั่วๆไปของเครือข่ายธุรกิจ (Outbound เหนือ 3 เขต 1) ไม่ทำให้
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ในการทำงานเป็นสัดส่วน แต่ไม่สะอาด และไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยด้านการสื่อสารที่ดี ภาพรวมพบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในทีมอาจยังต้อง
อาศัยเวลาในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเข้าใจตรงกัน โดยทุกทีมมีการตั้งกลุ่ม Line เพื่อไว้
สำหรับติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในทีมอยู่เสมอ สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลู
กันได้อย่างตรงไปตรงมา แต่ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมักมีปัญหาหรือ
อุปสรรคกันอยู่อย่างต่อเนื่อง 
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 ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมพบว่าทีมงาน
สามารถสรุปและแก้ไขปัญหาได้แต่อาจไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ สมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็น
สามารถบอกปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยปราศจากความกลัว สมาชิกในทีมมีการปรึกษาหารือเพื่อ
รวบรวมข้อมูลของปัญหาแล้วนำไปแก้ปัญหาตามข้ันตอนร่วมกัน ธนาคารมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
 
สรุปผลการศึกษา 

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานทีมบรหิารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์  ปัจจัยที่มีผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของพนักงาน
ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ปัจจัยดา้น
ความสัมพันธ์ภายในทีม โดยภาพรวมพบว่า ภายในทีมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การติดต่อสื่อสาร
ภายในทีม มีความสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา รวมถึงปัจจัยด้าน
การแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆก็สามารถหาข้อสรุป และแก้ไขปัญหานั้นๆได้ โดยมีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกในทีมได้แสดงความคิดเห็น สร้างการมีส่วนรว่ม  ปัจจัยที่เป็นปัญหาอปุสรรคต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานเป็นทีม คือ ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงานได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยากาศทั่วไปในสถานที่ทำงาน และภูมิทัศน์ ทีไม่เอื้อต่อ
การทำงาน ไม่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน  เช่น การถ่ายเทอากาศ
ไม่มีความเหมาะสม การปฏิบัติงานที่ไม่ค่อยสะดวก มีการจัดสถานที่ ในการทำงานเป็นสัดส่วน แต่ไม่
สะอาด และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถึงแม้ว่าอยู่ในข้ันตอนของการปรับปรุงแก้ไข แต่ก็ยังใช้ระยะเวลา
การดำเนินการที่ค่อนข้างล่าช้า ทั้งยังมีปัญหาการติดต่องาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ระหว่างฝ่าย 
ที่ยังเกิดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื ่อน ทำให้การทำงานมีอุปสรรค และเกิดความล่าช้า ทำให้การ
ทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ควรเน้นเรื่องการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใน

ทีมงานจัดมีสมาชิกที่เหมาะสมกับภารกิจของงาน ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรให้แก่สมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาทักษะให้เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการทำงานของทีมให้เป็นสิ่งสำคัญ ทีมงานควรมีการประเมินผลการทำงาน เป็นระยะ ๆ ใน
รูปแบบทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลง าน ทำให้
สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานหรือ
การปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย ให้ทีมงานมีอิสระใน
การปฏิบัติงานของตนเอง ควรให้อิสระในการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เพราะการทำงานเป็น
ทีมต้องอาศัยบรรยากาศ การสื่อสารที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ซึ ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจและนำไปสู ่การทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความ
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คิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่จะทำในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น มี
กระบวนการการทำงาน ที่ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม คือสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมายในการทำงานร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทราบถึงแนวทางการ
ดำเนินงาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เนื ่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจ
ทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงาน
ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้น การให้รางวัล ปัจจัยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่
เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการทำงานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อ
การทำงานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การ
ทำงานเป็นทีมในลักษณะที่วางอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่   ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
 

ธีรพงค์  พงษ์พานิช  5 
รศ.ดร.บญุอนันต์  พินัยทรัพย์  6 

บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ ในจังหวัด

พิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตรและศึกษาปัจจัยด้าน
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
(Close-ended questionnaire) จากประชากร คือ ข้าราชการตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) สังกัดกรมการปกครอง ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 104 คน โดยไม่มีการสุ่ม
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายข้อมูล
ด้วยสถิติเบื ้องต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี ่ย (Arithmetic mean: 𝜇) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation: σ) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
เป็นการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้
กำหนดไว้ โดยใช้สถิติ Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ใน
มาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า  "สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์" โดยปกติจะมี
ค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรกคือ ด้าน
ความตอ้งการความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านความต้องการความสำเร็จ            อยู่ใน
ระดับมาก และด้านความต้องการอำนาจ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ  

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจหน้าที่ตามนโยบาย

                                                   
5 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
109 หมู่ 6 ต าบล ตน้ธง อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน 
Email: notekung_sk8@hotmail.com 
6 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. 10240 
Email: boon@nida.ac.th   
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ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็น
หน้าที่โดยตรงของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ มี
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่ ด้านภารกิจหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและ
กรมการปกครอง รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ ที ่กฎหมายกำหนด  ซึ ่งเป็นหน้าที ่โดยตรงของ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ได้อย่างแตกฉาน และความสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตามลำดับ  

ค่าสัมพันธ์ประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านแรงจูงใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร พบว่า มีความสัมพันธ์ในทุกปัจจัย และเป็นไปในทางบวก เนื่องจากค่าที่
ได้มานั้นอยู่ในช่วงระหว่างค่า 0 ถึง 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยเรียงตามลำดับ คือ ปัจจัย
แรงจูงใจด้านความต้องการความสำเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอใน
จังหวัดพิจิตร รองลงมาคือ ปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการอำนาจ     มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร และปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร ตามลำดับ  
คำสำคัญ    แรงจูงใจ การปฏิบัติหน้าที่ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดพิจิตร  
 

1. ที่มาและความสำคัญ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีกลไกการปฏิบัติงานครอบคลุม

พื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอที่มีภารกิจ ทั้งการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนาและบริการประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจ
ของกระทรวง กรม ที ่ไม่มีหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที ่ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้
นายอำเภอเป็นหัวหน้ารับผิดชอบการบรหิารราชการอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ 
เนื่องจากขอบเขตภารกิจที่กว้างขวางของฝ่ายปกครอง ประกอบกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ด้านการเมือง และสังคม รวมถึงความต้องการของประชาชน            ในการรับบริการจากภาครัฐทีม่าก
กว่าเดิม การทำงานของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอ          จึงจำเป็นต้องมีความแม่นยำและ
ชัดเจนในวิธีการปฏิบัติราชการ รวมถึงมีเทคนิค การทำงาน    ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงจะ
สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้ ดังนั้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อความสำเร็จของนายอำเภอ และส่งผลถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองใน
ระดับภูมิภาค 

บทบาทอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ แบ่งเป็น 3 ได้แก่ (1) ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล        ซึ่ง
ต้องขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบตัิในระดับพื้นที่ให้บงัเกิดผลเป็นรปูธรรม เช่น             การ
ดำเนินการ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การแก้ไขปัญหาการ
ทำประมง ผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หนี้นอกระบบ การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อน เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาโรคระบาดตามฤดูกาล ปัญหาผลผลิ ตทาง
การเกษตร การชุมนุมเรียกร้องต่างๆ (2) ภารกิจหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมการ
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ปกครอง รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าทีท่ี่กฎหมายกำหนด   ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย โดยมีงานที่สำคัญ เช่น งานปกครองท้องที่ การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง 
(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ) เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน   งานทะเบียนและการบริการประชาชน การจัดทำทะเบียนราษฎร บัตร
ประจำตัวประชาชน  และทะเบียนอื ่นๆ รวมถึงการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลเพื ่อการให้บริการที ่มี
ประสิทธิภาพ งานรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม (กำกับดูแลสถานบริการ โรงแรม โรงรับจำน ำ 
อาวุธปืน ฯลฯ)  งานความมั่นคงภายใน กิจการชายแดนภาคใต้ กิจการชายแดน หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (อพป.) งานกิจการของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และการกำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (3) ภารกิจที่ต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที ่ รวมถึงภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ แต่มีภารกิจจะต้องดำเนินการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยให้อำเภอดำเนินงานของหน่วยงานองค์กร
อิสระ (สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นต้น) 

ด้วยสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนมาก ประกอบกับภารกจิที่
ปลัดอำเภอต้องปฏิบัติมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งลักษณะรปูแบบของข้ันตอนการปฏิบัตหิน้าที่ตามภารกิจ
ต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านความอ่อนโยนไปจนถึงการใช้มาตรการทีเ่ข้มงวดตามกฎหมาย 
เช่นการให้ความช่วยเหลือประชาชน การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ซึง่ต้องใช้การ 

ปฏิบัติหน้าที่ที่อ่อนโยน มีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงมาตรการที่เข้มงวดในด้านการ
ปราบปราม จับกุมการกระทำความผิด การทำสำนวนสอบสวนในคดีต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
กำหนด เป็นต้น ส่วนที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อีกด้านหนึ่งคือ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานอื่นๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกจิตา่งๆ 
ให้ลุล่วงและประสบความสำเร็จได้อย่างเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้อื่น จากส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การปฏิบัติ
หน้าที่ของปลัดอำเภอของแต่ละคน จะมีแรงจูงใจหรือพฤติกรรม       มีความรู้ความสามารถหรือทักษะ 
ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ       ที่จะศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที ่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร เพื ่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่
เหมาะสมกับลักษณะของงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมการปกครองและตาม
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด     มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
2.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
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3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านแรงจูงใจที ่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่ของปลัดอำเภอ ในจั งหวัด

พิจิตร”  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมและนำเสนอ
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation) 

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมค คลีแลนด์  
McClelland, (1960) Achievement Motivations เน้นอธิบายการจูงใจ ของบุคคลที่กระทำ

การเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความสำเร็จ มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระทำของเขา ซึ่งความ
ต้องการความสำเร็จนี้ในแง่การทำงาน หมายถึง ความต้องการที่จะทำงานให้ดีที่สุดและทำให้เสรจ็ผล
ตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนทำอะไรสำเร็จได้ ก็จะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานอื่นสำเร็จต่อไป หากองค์การใดที่มี
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำนวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตเร็ว                 (ธงชัย สันติวงษ์ , 
2540, หน้า. 392)  

Lindzey (1952) กล ่าวว ่ า  ในช ่วงป ี  ค .ศ.  1940 s น ักจิตว ิทยาช ื ่ อ  David Clarence 
McClelland ได้ทำการทดลองโดยใช้ แบบทดสอบ การรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception 
Test: TAT)   เพื่อวัดความต้องการของมนุษย์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการนำเสนอภาพต่างๆ                      
แล้วให้บุคคลเขียนเรื ่องราวเกี ่ยวกับสิ ่งที่ เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความต้องการ 3 ประการ ที่ได้รับจากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเช่ือว่าเป็นสิ่งสำคัญใน
การที่จะเข้าถึงพฤติกรรมของบุคคลได้ ดังนี้ 

1)  ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement: nAch) เป็นความต้องการที่จะทำสิง่
ต่างๆ ให้เต็มที่และดีที่สุด เพื่อความสำเร็จ เป็นแรงขับเพื่อที่จะให้ทำงานนั้นประสบความสำเรจ็ที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นแรงขับเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ หรือแรงจูงใจที่จะกระทำสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้ได้ดีกว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีผลสำเร็จ ตามความมุ่งหมาย จากการวิจัยของ McClelland 
et al. (1953) พบว่า บุคคลที่มีความต้องการด้านนี ้ส ูงจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจังเพื่อให้ตนเองได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติงานนั้นด้วยฝีมือ
ของตนเอง สนใจต่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั ้งไว้เป็นสำคัญมากกว่าจะคำนึงถึงรางวัลหรือ
ผลประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประการ คือจะตั้งเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงและท้าทาย ต้องการทราบถึงความเป็นไปของงานที่ก้าวหน้าในแต่ละข้ันว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด ต้องการที่จะควบคุมผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการที่ตนได้ทุ่มเทกำลัง
ความสามารถ และความพยายามลงไป ไม่ชอบอยู่ใต้การควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งไม่ชอบปฏิบัติงาน
ประเภทที่ขึ้นกับโชค หรือการปฏิบัติงานที่คาดการณ์ผลไม่ได้ สรุปได้ว่า ความต้องการความสำเร็จคือ
ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในงานหรือเป้าหมายให้ได้ผลดีกว่าหรือมากกว่าเดิมที่ผ่านมา 

2)  ความต้องการความสัมพันธ์ (Need For Affiliation: nAff) เป็นความต้องการที่เกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยกัน บุคคลที่มีความต้องการทางด้านนี้สูง    จะให้
ความสำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นสัมพันธภาพทางสังคมที่ต้องการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เน้นการสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนร่วมงานและ
ต้องการน้ำใจตอบแทนจากบุคคลอื่น มักจะแสดงออกโดยการหวัง หรืออยากที่จะได้รับการยอมรับจาก



180 

 

คนอื่นให้มากที่สุด โดยพยายามทำตนให้สอดคล้องเข้ากับความต้องการและความอยากได้ของคนอื่น 
เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนของกลุ่ม สรุปได้ว่า ความต้องการความ
ผูกพัน คือ ความต้องการทำงานร่วมกันแบบความมีมิตรภาพต่อกันน่ันเอง 

3)  ความต้องการอำนาจ (Need For power: nPower) บุคคลที่มีความต้องการด้านนี้สูง         
จะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายจากการใช้อำนาจหน้าที ่ของตนเอง   ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานด้วย และต้องการชัยชนะ ซึ่งความต้องการนี้
สามารถทำให้เกิดผลทั้งด้านบวก คือ เป็นผลมาจากพฤติกรรมที่เกิดจากความเช่ือถือและแรงบันดาลใจ
ของคนที่มีต่อการปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน ส่วนผลทางด้านลบเกิดจากคนที่มีลักษณะชอบแสดง
อำนาจเหนือคนอื่น ต้องการให้คนอื่นยอมจำนนต่อตนเอง ลักษณะของคนที่มีความต้องการด้านนี้สูง จะ
นิยมและเชื่อในระบบอำนาจที่มีอยู ่ในองค์การ อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้หากใช้อำนาจในทางที่ไม่
ถูกต้อง ถ้ามองในลักษณะของการบริหารแล้วจะพบว่าความต้องการอำนาจก็คือการที่ผู้บังคับบัญชาใช้
อิทธิพลต่างๆ ในการดูแล ควบคุม ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้หน้าที่ ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
การค้นหาอำนาจที่จะมีผลดีต่อองค์การมากกว่าตัวเอง เนื่องจากการสนองตอบความต้องการอำนาจสว่น
บุคคลจะทำให้เกิดความเหินห่างจากบุคคลอื่นๆ และในความต้องการอำนาจนั้นจะต้องควบคมุตนเอง 
ไม่ให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การอีกด้วย เพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ จึงสรุปได้ว่า ความต้องการอำนาจคือความต้องการที่จะควบคุมบุคคลและทรัพยากรต่างๆที่เป็น
สิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้นๆไว้นั่นเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีหลายแนวคิด 
หลายปัจจัย แต่แนวคิดที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีสองปัจจัยของแมค คลีแลนด์ (McClelland) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับลักษณะของพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน                คือ 
ด้านความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement: nAch) ด้านความต้องการความสัมพันธ์ 
(Need For Affiliation: nAff) และความต้องการอำนาจ (Need For power: nPower) ผู ้วิจัยจึงใช้
ปัจจัยดังกล่าว ในการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ ในจังหวัด
พิจิตร 

3.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความต้องการความสำเร็จมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

สุธิดา เข็มทอง (2559) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน          กับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความสำเร็จในงาน มีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานใหส้ำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหน่วยงาน มีความภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน             มีความพึง
พอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม เช่นเดียวกับ ณรงค์ ขยันคิด (2551) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของนายทหารช้ัน
ประทวน ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ของกองพันทหารราบที ่1         กรมทหารราบที ่12 รักษาพระองค์
ฯ พบว่า นายทหารชั้นประทวนสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีผู้วิจัยอีกหลายท่านที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี (2552), ประภาวริญน์ ประภาวินวงศ์ (2552), ธานี แสง
จันทร์ (2553), สำลี คิมนารักษ์ (2545)       และสุรชัย คุ้มสมบัติ (2546)  ซึ่งผลการวิจัยของแต่ละท่าน
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สอดคล้องเป็นทำนองเดียวกันว่าปัจจัยด้านความต้องการความสำเร็จ สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น ปัจจัยด้านความความสำเร็จ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จ   ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้สำเร็จตามเวลา รวมถึงตนเอง ผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงาน จึงมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

3.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

สมเกียรติ แสงร ุ ่ง (2545) ได้วิจ ัยเรื ่องความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานของข้าราชการ             
กรมที่ดิน ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมที่ดินในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานที่เป็นไปด้วยดีก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อหน่วยงาน การยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานในกรณี
เพื่อนร่วมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และการได้รับความร่วมมือในการทำงานจากเพื่อนร่วมงานด้วยดี
เช่นเดียวกับ สุรชัย คุ้มสมบัติ (2546) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่าด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความมั่นคงในงาน พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ความสัมพันธ์ทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือ การร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือ การร่วมมือ ในการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชามีความพร้อมในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 
รวมถึงการร่วมงานในลักษณะที่มีความเป็นกันเองระหว่างผูบ้ังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับพวงเพชร วัชรอยู่ (2537:28) ได้กล่าวไว้ว่า “งานที่มีลักษณะในการปฏิบัติงานให้เกิดแรงจูงใจนั้น 
ต้องเป็นงานที่มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น       มีโอกาสใช้การตัดสินใจและสติปัญญา เป็นงานที่มี
โอกาสที่จะทำได้ดีเป็นที่สนใจของคนอื่น               มีโอกาสที่จะใช้ความชำนาญที่มีอยู่” ทั้งนี้ยังมีผู้วิจยั
อีกหลายท่านที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ มนชัย อรพิมพ์(2550), สมเกียรติ แสง
รุ่ง (2545), ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ เลิศจินดา (2558), ประภาวริญน์ ประภาวินวงศ์ (2552),  และ เกษร 
สิงห์แก้ว (2556) ซึ่งผลการวิจัยของแต่ละท่านสอดคล้องเป็นทำนองเดียวกันว่าปัจจัยด้านความต้องการ
ความสัมพันธ์ สำคัญแต่การปฏิบัติหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ดังนั ้น ปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ เป็นสิ ่งจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพของการ
ปฏิบัติงานขององค์การ รวมไปถึงการบริหารงานที่มีบทบาทสำคัญโดยต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคล
ในองค์การและภายนอกองค์การที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผ่านการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ทำงานอย่างชัดเจน การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการทำงาน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน จึงมี
ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความต้องการอำนาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

ทรงวุฒิ แน่นหนา (2542) ได้ศึกษาการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารกบัแรงจูงในในการปฏิบัติงาน
ของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา              จังหวัดชลบุรี 
พบว่า การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการมีค่าอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ผู้บริหารใช้ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จ               การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที ่ดีกับครู การให้คำแนะนำเกี ่ยวกับแนวปฏิบัติงานได้ถูกต้อง                            มี
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ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของครู 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การตำหนิครูที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ให้รู้ว่าสิ่งใดควร
ปฏิบัติหรือ ไม่ควรปฏิบัติ รวมไปถึงการร่วมออกระเบียบในการปฏิบัติร่วมกัน                      ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ กนกพร โรจนัสถ์สกุล (2552) ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจ
ของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารมีการใช้อำนาจ
ตามกฎหมายตามขอบเขตและเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ การใช้อำนาจในการให้รางวัลอันถือเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และชลิยา ด่านทิพารักษ์ (2543) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
กรมการแพทย์ พบว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจด้านอำนาจในระดับปานกลาง ซึ่งอำนาจที่
ต้องการก็คือ อำนาจในการบริหารจัดการของพยาบาลที่เป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ 
ภายใต้กฎหมายการประกอบโรคศิลปและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ที่จำเป็นจะต้องประเมินปัญหา
และสนองตอบกับความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้ งคาดการณ์ภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็น
จะต้องสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที ทั้งนี้ยังมีผู้วิจัยอีกหลายท่านที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จงรักษ์ แสงแก้ว (2543), อรพรรณ คำมา (2559), สุทธิพงษ์ บุญประดบั
วงศ์ (2554) และเพ็ญนภา  ปัณฑุลักษณ์ (2553) ซึ่งผลการวิจัยของแต่ละท่านสอดคล้องเป็นทำนอง
เดียวกันว่าปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ สำคัญแต่การปฏิบัติหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 

 
ดังนั ้น ปัจจัยด้านความต้องการอำนาจ จึงมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่ ซึ ่งเป็นพฤติกรรมที่

ผ ู ้บร ิหารหรือผู ้นำ จะแสดงออกมาตามคุณลักษณะของการใช้อำนาจต่างๆ เช่นการให้รางวัล                
การบังคับ ตามกฎหมาย การอ้างอิง ความเชี ่ยวชาญเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่ผู้บริหารหรือผู้นำต้องการ ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ ตาม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์การ 

3.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
1.ความตอ้งการความส าเร็จ 
2.ความตอ้งการความสัมพนัธ์ 
3.ความตอ้งการอ านาจ 
 

การปฏิบตัิหนา้ที่ของปลดัอ าเภอ    
ในจงัหวดัพิจิตร 
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4. วิธีการศกึษาและเก็บข้อมูล 

3.1 ประชากร  

ข้าราชการตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) สังกัดกรมการปกครอง ที่ปฏิบัติหนา้ที่
อยูใ่นจังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 104 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง 

3.2    เครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ได้รับข้อมูลกลับคืน 104 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
4.3.1 การบรรยายข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจ จะใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพื่อได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean: X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation: σ) 

4.3.2 การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) จะหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

 

5. ผลการศึกษา  
5.1 ข้อมูลท่ัวไปของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 และเป็นเพศ

หญิง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีตำแหน่งระดับตำแหน่งปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีรายไดต้่อ
เดือนเฉลี่ยต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีอายุงาน/ประสบการณ์การทำงาน 1 
ปี – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 

5.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอำเภอใน
จังหวัดพิจิตร  

ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร  
พบว่า แรงจูงใจในที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) แบ่งแยกเป็นรายปัจจัย ได้แก่ 
 1. ด้านความต้องการความสำเร็จ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) 

 2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
 3. ด้านความต้องการความสำเร็จ อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.49) 

5.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร  
โดยภาพรวมปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีผลการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 

4.02)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
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  1.การปฏิบัติหน้าที่ด้านภารกิจหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมการ
ปกครอง รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของปลัดอำเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง)ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25)  

  2.ความเข ้าใจแนวทางการปฏิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ด ้ านภารก ิจหน้าท ี ่ ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ที ่กฎหมายกำหนด                
ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)ได้อย่างแตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.15)  

  3.การปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด      (ค่าเฉลี่ย 
4.04)  

5.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความต้องการความสำเร็จ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ 
สรุปผลได้ว่า จากการพิจารณาค่าสัมพันธ์ประสทิธ์ิสัมพนัธ์ ปรากฏว่า ปัจจัยด้านความต้องการ

ความสำเร็จ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที ่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01        

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

สรุปผลได้ว่า จากการพิจารณาค่าสัมพันธ์ประสทิธ์ิสัมพนัธ์ ปรากฏว่า ปัจจัยด้านความต้องการ
ความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที ่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความต้องการอำนาจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
สรุปผลได้ว่า จากการพิจารณาค่าสัมพันธ์ประสิทธ์ิสัมพันธ์ ปรากฏว่า ปัจจัยด้านความต้องการ

อำนาจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.01   

6. อภิปรายผล 
ปัจจ ัยด ้านแรงจ ูงใจท ี ่ม ีผลต ่อการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ของปล ัดอำเภอในจ ังหว ัดพ ิจ ิตร                     

สามารถอภิปรายผลการวิจัยแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านความต้องการความสำเร็จ 
 การที่ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีแรงจูงใจด้านน้ีอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับ
การศึกษาหาความรู้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอเพิ่มเติม             การ
เป็นบุคคลที่คาดการณ์และวางแผนก่อนการลงมือปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนเองอย่างจริงจังเพื่อให้ตนเองได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติงานนั้นด้วยฝีมือของตนเอง สนใจต่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เป็นสำคัญมากกว่าจะคำนึงถึงรางวัลหรอืผลประโยชน์ที่จะได้จากการ
ปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ            ในพื้นที่จั งหวัดพิจิตร มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา เข็มทอง (2559) ที่พบว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความสำเร็จในงานอยู่ในระดับมาก    ซึ่งมีอิทธิผลต่อการปฏิบัติงานให้
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สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน  มีความภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ ขยันคิด (2551) ที่พบว่า แรงจูงใจ
ด้านความสำเร็จส่งผลให้นายทหาร  ช้ันประทวนสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี (2552) ที่พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสำเร็จ
ของงานอยู่ในระดับมาก ประกอบไปด้วยความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้                         
ม ีความภาคภูม ิใจในงานที ่ปฏิบ ัต ิจนประสบความสำเร ็จ การปฏิบ ัติ งานประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอยู ่เสมอ และสอดคล้องกับวิจัยของ ประภาวริญน์ 
ประภาวินวงศ์ (2552) ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความรู้สึกมคีวามสำเร็จ มีค่า
อยู่ในระดับมาก ได้แก่การปฏิบัติงานสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆอัน
เป็นผลเกิดจากการปฏิบัติงานของตนเอง และสอดคล้องกับวิจัยของ ธานี แสงจันทร์ (2553) ที่พบว่า 
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสำเร็จโดยมีการบรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายของงาน อยู่
ในระดบัมาก และสอดคล้องกับวิจัยของ สำลี คิมนารักษ์ (2545) ที่พบว่า พยาบาล   มีส่วนช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาได้และปฏิบัติงานในแต่ละวันได้เสร็จ
ทันเวลา 

ปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ 
การที่ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีแรงจูงใจด้านน้ีอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญต่อ

การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การได้รับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นสัมพันธภาพทางสังคมที่ต้องการปฏิบัติงานร่วมกัน ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน เน้นการสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนรว่มงานและต้องการน้ำใจตอบแทนจากบคุคลอื่น จึงเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร    มีลักษณะการทำงานเป็นทีม 
เกิดความร่วมมือและการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ สมเกียรติ แสงรุ่ง (2545) ที่พบว่า 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นไปด้วยดีก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานส่วน
ใหญ่ล้วนแต่เป็นผู้รับผิดชอบต่อหน่วยงาน การยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแทน
เพื่อนร่วมงานในกรณีเพื่อนร่วมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และการได้รับความร่วมมือในการทำงาน
จากเพื่อนร่วมงานด้วยดี และสอดคล้องกับวิจัยของ สุรชัย คุ้มสมบัติ (2546) ที่พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความมั่นคงในงาน    พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ความสัมพันธ์ทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือ การร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือ การร่วมมือ ในการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชามีความพร้อมในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 
รวมถึงการร่วมงานในลักษณะ ที ่มีความเป็นกันเองระหว่างผู ้บังคับบัญชาและเพื ่อนร่วมงาน และ
สอดคล้องกับวิจัยของ มนชัย   อรพิมพ์(2550) ที่พบว่า ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก   โดยความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของตนให้ประสบความสำเร ็จ และสอดคล้องกับวิจ ัยของ สมเกียรติ แสงร ุ ่ง ( 2545) ที ่พบว่า 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นไปด้วยดีก่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานล้วน
แต่เป็นผู้รับผิดชอบต่อหน่วยงาน การยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงาน
ในกรณีที ่ เพ ื ่อนร่วมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงการได้ร ับความร่วมมือในการทำงาน                
จากเพื่อนร่วมงานด้วยดี  และสอดคล้องกับวิจัยของ ทัศนีย์ เลิศจินดา (2558) ที่พบว่าระดับแรงจูงใจใน
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การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     ประกอบ
ไปด้วย การร่วมงานปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยความสามัคคี สมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหา การให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน และ    การจัดระบบการ
ทำงานเป็นทีมของหน่วยงาน และสอดคล้องกับวิจัยของ ประภาวริญน์     ประภาวินวงศ์ (2552) ที่
พบว่า แรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีค่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีความสำคัญในการ
ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีมโดยฝ่ายต่างๆในหน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่ง
กันและการ การมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการคำนึง   ถึงทุกข์สุข เห็นอกเห็นใจกัน หากได้รับความ
เดือดร้อนก็จะช่วยเหลือกันและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกันอย่างดี อีกทั้ง มีโอกาสร่วมทำ
กิจกรรมและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิจัยของ เกษร สิงห์แก้ว (2556) ที่
พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะในด้านที่เพื่อนร่วมงานมีความรักสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ใน
การทำงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

ปัจจัยด้านความต้องการอำนาจ 
การท ี ่ปล ัดอำเภอในพื ้นท ี ่จ ังหว ัดพ ิจ ิตรม ีแรงจ ูงใจด ้ านน ี ้อยู่ ในระด ับปานกลาง                          

โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายจากการใช้อำนาจหน้าที ่ของตนเองในการ
ปฏิบัติงาน การแสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม เป็นที่น่าช่ืนชมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคล
ทั่วไป การเป็นผู้ที่ยึดมั่นและใช้อำนาจ เพื่อรกัษาระเบียบวินัยในการทำงานขององค์การ               การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามระเบียบที่วางไว้ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีความน่าเช่ือถือและเป็นแรงบันดาลใจของบุคคลที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ทรงวุฒิ แน่นหนา (2542)  ที่พบว่า การใช้พลัง
อำนาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน   ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับครู การ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีความสามารถ  ในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของครู   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ การ
ตำหนิครูที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ให้รู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ รวมไปถึงการร่วมออกระเบียบ
ในการปฏิบัติร่วมกัน และสอดคล้องกับวิจัยของ จงรักษ์ แสงแก้ว (2543) ที่พบว่า ระดับการใช้อำนาจ
ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบไปด้วย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ การ
ออกระเบียบข้อบังคับของอำนาจหน้าที่ การให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
การพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การสั่งงานตามขั้นตอนสายบังคับบัญชา ตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประพฤติผิดวินัยโดยเฉียบขาด และสอดคล้อง
กับวิจัยของ อรพรรณ คำมา (2559) ที่พบว่า การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ การมีความ
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การทักทายปราสัย               
อย่างเป็นกันเองกับครู และการให้ความยุติธรรมและเสมอภาค การออกระเบียบให้ครูปฏิบัติอย่าง
เข้มงวด การกำหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และการตำหนิครูที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดย
การลงโทษตามระเบียบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวิจัยของ กนกพร โรจนัสถ์สกุล (2552) ที่
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พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้อำนาจตามกฎหมายตามขอบเขตและเกินขอบเขต
อำนาจหน้าที่ การใช้อำนาจในการให้รางวัลอันถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
การใช้อำนาจในการลงโทษ และสอดคล้องกับวิจัยของ เพ็ญนภา ปัณฑุลักษณ์ (2553)  ที ่พบว่า 
เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจใฝ่อำนาจ ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ความ
ต้องการตัดสินใจในการทำงานด้วยตนเอง ความต้องการเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานกลุ่ม และการไดร้ับ
การยอมรับจากหัวหน้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิจัยของชลิยา ด่านทิพารักษ์ (2543) ที่พบว่า พยาบาลที่
ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจด้านอำนาจในระดับปานกลาง ซึ่งอำนาจที่ต้องการ ก็คือ อำนาจในการบริหาร
จัดการของพยาบาลที่เป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ                 ภายใต้กฎหมายการ
ประกอบโรคศิลปและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ที่จำเป็นจะต้องประเมินปัญหาและสนองตอบกับ
ความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งคาดการณ์ภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น              ซึ่งจำเป็นจะต้อง
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที 

 

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรทำการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตรในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น และทำการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอใน
จังหวัดพิจิตร รวมถึงระบุปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาความแตกต่างและนำผลที่ได้มาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์แก่องค์การต่อไป  
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ประสิทธิภาพการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร 
 

ธีระ  แนวเงินด1ี 
 

บทคัดย่อ 
  

 การศึกษสมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ประชากร คือ ข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง) รวมทั้งสิ้น 196 คน เมื่อคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำนวณ Taro 
Yamane กำหนดค่าระดับความเชื ่อมั ่นที่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื ่อนไม่เกิน 5% จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ ้น 132 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire)  
และเมื ่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 147 ชุด จึงได้กำหนดเป็นกลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแตกต ่างของค ่าเฉล ี ่ ยด ้ วยถ ิต ิ  t - test และการว ิ เคราะห ์ความแปรปรวนทางเด ียว  
(One way ANOVA) การหาค่าส ัมประสิทธ ิ ์สหสัมพันธ ์ของเพ ียร ์ส ัน (Pearson’s Correlation)  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสมรรถนะด้านการยึด
ม ั ่นในความถ ูกต ้อ งชอบธรรมและจร ิยธรรม ม ีระด ับมากท ี ่ ส ุดในก ล ุ ่ มสมรรถนะหลั ก 
และสมรรถนะประจำสายงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ มีระดับมาก
ที่สุดในกลุ่มสมรรถนะประจำสายงาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์  
การทำงาน รายได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติ ความสัมพันธ์ภายในสมรรถนะหลัก ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน คือ การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ภายในสมรรถนะประจำสายงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงาน คือ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ เมื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่ามี 2 ตัวแปร คือ การทำงานเป็นทีม 
และศิลปะการสื่อสารจูงใจ ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถ
อธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพการทำงานของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ได้ร้อยละ 54.5 (R2 = .545) 

คำสำคัญ   สมรรถนะ ประสิทธิภาพการทำงาน ปลัดอำเภ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
 
  
1นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 12040 
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1. ที่มาและความสำคัญ 
 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง 
การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถ ิ ่นและพ ัฒนาช ุมชน การทะเบ ียนราษฎร ความม ั ่นคงภายใน ก ิจการสาธารณภัย  
และการพ ัฒนา เม ื อ ง  และราชการอ ื ่ นตามท ี ่ ม ี กฎหมายกำหนดให ้ เ ป ็ นอำนาจหน ้าที่  
ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภารกิจและอำนาจหน้าที่หลักของ
กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ 1) ด้านการเมืองการปกครอง รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปน็ประมขุ การปกครอง และการบริหาร หน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ 2) ด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม อ า ช ี พ แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ย ู ่ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ซ ึ ่ ง จ ะ ต ้ อ ง ป ร ะ ส า น กั บ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 3) 
ด้านสังคม รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และ 4) 
ด ้านการพ ัฒนาทางกายภาพ ร ับผ ิดชอบเกี ่ยวกับการจั ดช ุมชน การจ ัดที ่ด ิน การให้บร ิการ 
ข้ันพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการในระดับภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด 
และอำเภอ ซึ่งส่วนราชการระดับอำเภอมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน การบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน การดำเนินการและพัฒนา
ระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
แ ล ะ ภ า ร ก ิ จ ข อ ง ก ร ะทร ว ง  ก ร ม  ท ี ่ ไ ม ่ ม ี ห น ่ ว ย ง า น ใน พ ื ้ น ท ี ่  ก า ร ส ่ ง ม อ บน โ ยบ าย  
จากรัฐบาล และกระทรวงต่าง ๆ ผ่านการบริหารงานในระดับจังหวัด และอำเภอ  ซึ่งในระดับอำเภอ 
มีเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงาน คือ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ซึ ่งประจำอยู ่ในพื ้นที่  
ของแต่ละอำเภอ เป็นผู ้นำนโยบายจากรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ และกรมการปกครองไปปฏิบัติ  
และตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดให้นายอำเภอเป็นหัวหน้ารับผิด ชอบการบริหาร
ราชการอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอ เป็นผู ้ช ่วยเหลือนายอำเภอ ดั งนั ้น ประสิทธิภาพการทำงาน 
ของปลัดอำเภอจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองในระดับภูมิภาค 
 ข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) สังกัดกรมการปกครอง ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 196 คน โดยสำนักงาน ก.พ. (2553) ได้
กำหนดกรอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของข้าราชการพลเร ือน เพื ่อกำหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกัน และกรมการปกครองได้กำหนดกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งปลัดอำเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครอง) และเพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะในการทำงาน การปฏิบัติตามหน้าที่ การทำงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง และเพื่อ
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ในพื้นที่ จึงเป็นที่มา
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ข อ ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น เ ร ื ่ อ ง  “ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ป ล ั ด อ ำ เ ภ อ  ( เ จ ้ า พ น ั ก ง า น ป ก ค ร อ ง )  
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร”   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 2.1 เพื ่อศึกษาระดับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ของปลัดอำเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 
และจังหวัดพิจิตร 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม  
  3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 สถาบ ันดำรงราชาน ุภาพ (2553) ได ้กล ่าวว ่ า  สมรรถนะหล ัก (Core Competency)  
เป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์การจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ เช่น ความรู้เกี่ยวกับองค์การ ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ เป็นต้น  ซึ่ง
สอดคล ้องก ับ  ณรงค ์ว ิทย ์  แสนทอง (2547: 10-11) ได ้ ให ้ความหมายของสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็น ถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ  
ความเชื ่อและอุปนิส ัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป ้าหมาย  
ตามวิส ัยทัศน์ และอาภรณ์ ภู ่ว ิทยพันธุ ์ (2553) ได้อธิบายความหมายของ Core Competency  
ไว้ว่าเป ็น ความสามารถหลักหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลักที ่คาดหวัง ต้องการให้พนักงาน 
ทุกคนมีเหมือนกัน ซึ่งความสามารถหลักที่กำหนดข้ึนน้ันจะวิเคราะห์มาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ/ พันธกิจ 
หรือนโยบายขององค์การ ผู ้ที ่ทำหน้าที ่กำหนดความสามารถหลัก เพื ่อใช้เป็นกรอบในการแสดง
พฤติกรรมของพนักงาน ได้แก่ ผ ู ้บร ิหารระดับสูงสุดขององค์กร และผู ้บร ิหารระดับสูงแต่ละ  
สายงานหรือกลุ ่มงานต่าง ๆ จะร ่วมกันวิเคราะห์และกำหนดความสามารถหลักที ่ เหมาะสม  
ของแต่ละองค์กร  
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ไว้ว ่าเป ็น “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที ่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื ่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  
ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน”  สมรรถนะหลัก (Core Competency) ในภาคราชการ
พลเรือนประกอบด้วย 
  1) การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุ ่งม ั ่นและตั ้งใจที ่จะปฏิบ ัต ิหน้าท ี ่ราชการให ้ดี   
ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่คำว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบ
จากผลการปฏิบัติงานของตนเองที ่ผ ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ส่วนราชการกำหนดข้ึนก็ได้ นอกจากนี้การมุ่งผลสัมฤทธ์ิยังหมายรวมถึงการรงัสรรค์ การพัฒนาผลงาน 
หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย 
  2) การบริการที ่ดี คือ ความมุ ่งมั ่น ความตั ้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ 
ผู้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะให้บรกิารได้ 
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บริการที่ดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้มาติดต่อ ข้าราชการทั้ง
ในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ เป็นการให้บริการในหลายรูปแบบ 
ซ ึ ่ ง เ ก ิ ด จ า ก จ ิ ต ส ำ น ึ ก ข อ ง ผู้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร แ ล ะ จ ิ ต ส ำ น ึ ก ข อ ง ค ว า ม 
เป็นข้าราชการที่ดี 
  3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ในอันที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้
  4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม คือ การดำรงตนและการประพฤติ
ปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทั ้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ช่ือเสียง และเกียรติยศของความเป็นข้าราชการที่ดี 
  5) การทำงานเป็นทีม คือ ความตั้งใจและความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือเป็น
ส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใน
ฐานะหรือตำแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงตำแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความ รวมถึง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย 
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 
 สมรรถนะประจำสายงาน หมายถ ึ ง  สมรรถนะท ี ่ กำหนดเฉพาะสำหร ับกล ุ ่ มงาน 
เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ ประกอบด้วยทักษะและ คุณลักษณะที่
บุคลากรในองค์การจำเป็นต้องมี เพื ่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และคู ่มือ
ปลัดอำเภอ (2558) กรมการปกครองได้กำหนดกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจำ
สายงาน (Functional Competency) เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้า
พนักงานปกครอง) และเพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะในการทำงาน ในการปฏิบัติตามหน้าที่ และการทำงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ประกอบด้วย 
  1) ภาวะผู้นำ คือ ความตั ้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้นำของกลุ่มคนปกครอง 
รวมถึงการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงาน
ได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  2) การดำเนินการเชิงรุก คือ การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั ้งลงมือจัดการ
แก้ปัญหาเหล่านั้น หรือใช้โอกาสที่เกิดข้ึนให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 
  3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ คือ ความตั้งใจที่จะสื่อสารความ ด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ ตลาดจนการชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น และทำให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อสนับสนุน
ความคิดของตน 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมสมรรถนะของ
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดตัวแปรใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้  
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจ ัยส ่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับตำแหน่ง 
ประสบการณ์การทำงาน ระดับการศึกษา รายได้ และจังหวัดที ่ปฏิบ ัต ิงาน) สมรรถนะหลัก  
(Core Competency) ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม สมรรถนะประจำ 
สายงาน (Function Competency) ได้แก่ ภาวะผู้นำ การดำเนินการเชิงรุก และศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงานของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ในพื้นที่
จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร 
 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที ่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาได้ ดังนี้ 
 
            ตัวแปรอิสระ (Independent)        ตัวแปรตาม (Dependent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัต าแหน่ง 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- จงัหวดัท่ีปฏิบตัิงาน 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
- การบริการท่ีดี  
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
- การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม  
- การท างานเป็นทีม  
สมรรถนะประจ ำสำยงำน (Functional Competency) 
- ภาวะผูน้ า 
- การด าเนินการเชิงรุก 
- ศิลปะการส่ือสารจูงใจ 

 
ประสิทธิภาพการท างานของ

ปลดัอ าเภอ (เจา้พนักงานปกครอง) 
 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร  

และจงัหวดัพิจิตร 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
สังกัดกรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจงัหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ที่ทำการปกครอง
จังหวัด จำนวน 2 แห่ง และทีท่ำการปกครองอำเภอ จำนวน 23 แห่ง รวมทั้งสิ้น 196 คน โดยผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามและนำแบบสอบถามที่ไดร้ับคืน จำนวน 147 ชุด เพื่อกำหนดเป็น 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณ์ จากนั้นประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเรจ็รปู SPSS และนำเสนอ 
ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายคุณลักษณะและข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean: X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยถิติ t - test และ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การหาค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียรส์ัน (Pearson’s Correlation) และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) เพื่อคัดแยกตัวแปรพยากรณ์ที่เหมาะสม 
ในการสร้างสมการถดถอย 
 
6. สมมติฐานการวิจัย   
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานประกอบด้วย 
  1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
  1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
  1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
  1.4 ระดับตำแหนง่ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
  1.5 ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
  1.6 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
  1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน  
  1.8 จังหวัดที่ปฏิบัติงานแตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 สมรรถนะหลกั (Core Competency) สง่ผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน   
  ประกอบด้วย 
  2.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
  2.2 การบริการที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
  2.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ 
         การทำงาน 
  2.4 การยึดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
         ต่อประสิทธิภาพ 
  2.5 การทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
 สมมติฐานท่ี 3 สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ส่งผลต่อประสทิธิภาพ 
             การทำงาน ประกอบด้วย 
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  3.1 ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
  3.2 การดำเนินการเชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
  3.3 ศิลปะการสื่อสารจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน 7. ผล
การศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
สถานภาพโสด ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ ประสบการณ์การทำงาน 1 - 6 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท/เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 
 สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความสำคัญสูงสุดต่อการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายทุกครั ้ง โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) 
รองลงมา คือ การเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.29) และการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจได้เปน็อย่างดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้ที่มีการทดลองหรือนำวิธีการทำงานใหม่ ๆ  มาใช้ในการทำงานอยู่
เสมอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ตามลำดับ 
 สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อผู้มาติดต่อราชการมีข้อขัดข้องต่าง 
ๆ ท่านมักมีความพยายามหรือกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือโดยทันที โดยมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) รองลงมา คือ การเป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ โดย
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และเป็นผู้ที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
ถูกต้อง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเป็น
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้มาติดต่อราชการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ตามลำดับ 
  สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเป็นผู้ที่มี
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ และเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุงกระบวนการและ
วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดีโดยมรีะดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) รองลงมา คือ การเป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ หรืองานที่
ปฏิบัติในหมู่เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้ที่มีการรวบรวมและประมวลความรู้หลังจากการศึกษาหาความรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทุกครั้ง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.98) ตามลำดับ 
 สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและถูกต้องโดยมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.45) รองลงมาคือ การเป็นผู้ที่มุ่งมั่นและยืนหยัดในข้อเท็จจรงิที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดย
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดของงานที่อยู่ในหน่วยงานและร่วมหาแนวทางแก้ไข มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.35) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้ที่สอดส่องดูแลไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือ
ความลับขององค์กรแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.24) ตามลำดับ 
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  สมรรถนะหลักด้านการทำงานเป็นทีม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเป็นผู้ที่ให้เกียรติ ยกย่อง 
ชมเชย หรือให้กำลังใจ แก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเสมอ โดยมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.31) รองลงมาคือ การเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
เพื่อนร่วมงานเสมอโดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.29) และการเป็นผู้ที่มี
ทักษะในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.16) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้ที่แสดงบทบาทผู้นำและ/หรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14) ตามลำดับ 
 สมรรถนะประจำสายงานด้านภาวะผู้นำที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถชี้แจงแก่ผู้อื่นได้อยา่ง
ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย รู้จักวิธีการพูดที่สามารถลดระดับความขัดแย้งหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18) รองลงมา คือ สามารถอธิบายและ
สื่อสารให้ผู้อื่นสามารถทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และสามารถให้คำแนะนำในการทำงาน หรือมีวิธีการสอนงานที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมให้กับผู้อื่น มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และวางแผนการปฏิบัติงานของตนเอง
และของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ตามลำดับ 
  สมรรถนะประจำสายงานด้านการดำเนินการเชิงรุก ที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ การเป็นผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10) รองลงมาคือ สามารถวางแผนเพื่อเตรียมรับกับปัญหา
และป้องกันกับปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06) และ
ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการพัฒนา เช่น งานอื่นที่นอกเหนือจากงานประจำ มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถรวบรวมข่าวสาร องค์
ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ได้ที่รับจากอดีตและปจัจุบนั เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) ตามลำดับ 
 สมรรถนะประจำสายงานด้านศิลปะการสื่อสารจงูใจ ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ สามารถไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อลดความขัดแย่ง โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.06) รองลงมาคือ สามารถสื่อสารจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
โดยมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย = 4.02) และสามารถสื ่อสารโน้มน้าวให้ผู ้อื่น
สนับสนุนความคิดของท่าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.98) และค่าเฉลี่ยนอ้ย
ที่สุด คือ เป็นผู้ที่สามารถสร้างความประทับใจในการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96) ตามลำดับ 
 ประสิทธิภาพการทำงานของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 
และจังหวัดพิจิตร ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้อำนาจในการปฏิบัติงาน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.29) รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.24) สามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล
โดยการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ตามลำดับ 
 
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างไม่มี
  มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันอย่างมี 
 นัยสำคัญทางสถิติที่  
 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที ่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 1.4  ระดับตำแหน่งที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
  อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 1.5  ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
 สมมติฐานที่ 1.6  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน
  อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 1.7  รายได้เฉล ี ่ยต่อเดือนที ่แตกต่างกันส ่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 1.8  จังหวัดที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่าง
  กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานท่ี 2 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 สมมติฐานที่ 2.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
 สมมติฐานที่ 2.2 การบริการที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมี
  นัยสำคัญทางสถิติที่ 
  สมมติฐานที่ 2.3 การส ั ่ งสมความเช ี ่ยวชาญในงานอาชีพม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิงบวกต่อ  
  ประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 2.4 การย ึดม ั ่นในความถูกต ้องชอบธรรมและจร ิยธรรมม ีความสัมพ ันธ์ 
  เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 2.5 การทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
สมมติฐานท่ี 3 สมรรถนะประจำสายงาน (Core Competency) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน 
 สมมติฐานที่ 3.1 ภาวะผู ้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมี  
  นัยสำคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานที่ 3.2 การดำเนินการเชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ อย่างมี  
  นัยสำคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที่ 3.3 ศิลปะการสื่อสารจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
9. อภิปรายผล   
 จากการศึกษาเรื่องสมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ในพื้นที ่จ ังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) แล ะส มร ร ถน ะปร ะจ ำส าย ง าน  (Functional Competency) ร วมท ั ้ ง ห มด  
8 ด้าน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชองธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การดำเนินการเชิงรุก และศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ พบว่ามีระดับสมรรถนะหลักด้านที่สูงที่สุด คือ การบริการที่ดี (X ̅  = 4.42) (X ̅  = 4.35) 
รองลงมาคือ การยึดมั่นในความถูกต้องชองธรรมและจริยธรรม และมีระดับสมรรถนะประจำสายด้านที่
สูงที่สุด คือ ภาวะผู้นำ (X ̅  = 4.12) รองลงมาคือ การดำเนินการเชิงรุก (X ̅  = 4.05)และประสิทธิภาพใน
ก า ร ท ำ ง า นด ้ า นท ี ่ ส ู ง ท ี ่ ส ุ ด  คื อ  ค ื อ  ส า ม า ร ถ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ห น ้ าท ี ่ ต า มก ฎ ห มา ย ต ่ า ง  ๆ  
ที่ให้อำนาจในการปฏิบัติงาน โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.29) รองลงมา คือ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.24)    
  เม ื ่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร ์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า 
สมรรถนะหลักที ่ม ีความสัมพันธ์ส ูงที ่ส ุดต่อประสิทธิภาพการทำงาน คือ การทำงานเป็นทีม  
และสมรรถนะประจำสายงานที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงาน คือ ศิลปะการสื่อสาร
จูงใจ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 
 การทำงานเป็นทีม 
  สมรรถนะหลักด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้
เนื่องจากตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมชัดเจน ตามโครงสร้างของส่วนราชการในที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการ
ปกครองอำเภอ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแบ่งออกเป็น 6 กลุ ่มงาน ประกอบด้วย 1) กลุ ่มาน
บริหารงานปกครอง 2) กลุ่มงานความมั่นคง และ 3) กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร 
3) กลุ่มงานความมั ่นคง 4) กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม 5) สำนักงานอำเภอ 6) ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มงานมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะต้องมีการ
จัดทีมในการทำงานให้มีความเหมาะ เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน การ
แสดงบทบาทผู้นำและ/หรอืผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
ได้เป็นอย่างดี ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย หรือให้กำลังใจ แก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม
อยู่เสมอ มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน การสร้างความรู้สึกเปน็อันหนึ่งดันเดียวกัน มีเป้าหมายของ
ทีมร่วมกัน รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ช่วยส่งผลทำให้การทำงาน
ต่าง ๆ บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ เพื่อสร้างเป็นค่านิยมร่วมกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
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ทำงานของตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) สูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ สิรินภา ทาระนัด (2561) 
ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้ นที่อำเภอจอมทอม จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าสมรรถนะหลักด้านการทำงานเปน็ทีม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพท้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Wright 
(2001) ได้ศึกษา HR Competencies : Getting Them Right  ผลการศึกษา พบว่ากลยุทธ์ที่สำคัญใน
การติดตามงาน และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร คือ ทักษะการทำงานระหว่าง
บุคคล หรือ การทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังมี สุภาภรณ์ ประทุมชัน (2557) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างการมุ่งเน้นสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญการทำงานเป็นทีมโดยในรายด้านการมุ่งมั่น 
สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม และพัฒนาไปสู่ค่านิยมของทีม เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจ
ต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จรวมถึงงานวิจัยของ ศุภมิตร พินิจการ (2552) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส ม ร ร ถ น ะ ห ล ั ก ก ั บ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ก า ร ท ำ ง า น 
ของนักบัญชีกรมสรรพสามิต พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านการทำงานเป็นทีม การ
ประสานความร ่วมม ือ และส ่งเสร ิม ให ้สมาชิกในท ีมทำงานร ่วมก ันอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานเป็นทีมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Woodcock (1989) ที ่ได้กล่าวถึง ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการสนับสนุน และการไว้วางใจ (Support and Trust) สมาชิกในทีมได้รับการสนับสนุน
ซ ึ ่ งก ันและก ัน ม ีความจริ งใจต ่อก ันร ่ วมก ันแก ้ไขป ัญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้น  และส ัมพ ันธภ าพท ี ่ดี 
ของทีม (Sound Inter - Group Relation) การร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในทีม  
  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
 สมรรถนะประจำสายงานด้านศิลปะการสื่อสารจงูใจมคีวามสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสทิธิภาพการ
ทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นตำแหน่งทางราชการที่มีความ
ใกล้ชิดกับราษฎร ต่อจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ตามพระราชบัญญัต
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องมีการประสานงานระหว่างส่วนราชการ ซึ่งในการ
ท ำ ง า น ต า ม บ ท บ า ท อ ำ น า จ ห น ้ า ท ี ่ จ ะ ต ้ อ ง ม ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร โ น ้ ม น ้ า ว 
ที ่ทำให ้ผ ู ้อ ื ่นสนับสนุนความของตนเอง การสารจูงใจเพ ื ่อกระต ุ ้นให้ผ ู ้อ ื ่นแสดงพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อลดความขัดแย้ง  ร่วมทั้ง 
ที่จะสามารถสร้างความประทับใจในการสื ่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตน  
ซึ่งสอดคล้องกับ พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ (2556) ได้กล่าวว่าผู้นำจะต้องสามารถขับเคลื่อนสิ่งที่มีอยู่ในตัว 
คือ การสื่อสารจูงใจ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นศิลปะการสื่อสารจูงใจจึง
ถือเป็นสมรรถนะเฉพาะที่จำเป็นของข้าราชการ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสื่อ
ความคิดหรือทศันคติ ความรู้สึกซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจต่อกัน จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์
แ ล ะ ศ ิ ล ป ์ ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ อ ั น ด ี ต ่ อ ก ั น  เ ม ื ่ อ ข ้ า ร า ช ก า ร  
ทุกคนมีทักษะในด้านศิลปะสื่อสารจูงใจ ข้าราชการจะสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ ส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและเพิ่มสมรรถนะของส่วนราชการและประเทศชาติ
โดยส่วนรวม สอดคล้องกับที่ ราวดี ปฏิวัติวงศ์ (2552) ได้กล่าวว่าการสื่อสารจูงใจไว้ว่าเป็นความตั้งใจที่
จะสื่อความหมายด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม  โน้มน้าวบุคคลอื่น 
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และทำให้ผู ้อื ่นประทับใจ  หรือเพื ่อให้สนับสนุนความคิดของตน สอดคล้องกับ ชโลบล นับแสน 
( Abstract) ท ี ่ ไ ด ้ ศ ึ ก ษา เ ร ื ่ อ งก า รส ื ่ อส า ร เพ ื ่ อจ ู ง ใ จขอ ง ผ ู ้ น ำ แล ะว ัฒ นธรรมอ งค ์ ก า ร 
ที ่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การ พบว่าการ สื ่อสารเพื่อจูงใจของผู ้นำ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้างกำลังใจ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แสดงให้เห็นว่ากำลั งใจในการ
ท ำ ง าน เ ป ็ นส ิ ่ ง ส ำค ัญท ี ่ จ ะ ช ่ ว ยสน ั บส น ุ น ให ้ พน ั ก ง านป ระพฤต ิ ตน เป ็ นส มา ชิ กท ี ่ ดี  
ขององค์การ หากหัวหน้างานมีการยกย่องชมเชยเมื ่อพนักงานทำงานได้ดีอยู ่เสมอ มีการไถ่ถาม  
ทุกข์ส ุขของพนักงาน คอยให้กำลังใจเมื ่อเก ิดปัญหาในการทำงาน หมั ่นพูดจ ูงใจให้พนักงาน 
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน พนักงานจะ
แสดงออกถึงการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การ ด้านการใช้ภาษาเพื ่อลดความ  
ไม่มั่นใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การที่พนักงานได้ทราบถึง
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งช่วยให้พนักงานเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
สามารถส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการใช้ภาษาเพื่อสร้าง
ความหมายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กล่าวได้ว่าหากหัวหน้า
งานมีการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ  ที่สำคัญในการทำงาน อาทิ การเล่าถึงเหตุการณ์ที่สำคัญขององคก์าร 
บุคคลต้นแบบในองค์การ ค่านิยมขององค์การ แนะนำวิธีการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในองค์การ และการ
วางตัวที่เหมาะสม เป็นต้น จะส่งผลให้พนักงานเกิดความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและนำมา
เป็น แนวทางในการทำงานต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และสอดคล้องกับ คู่มือปลัดอำเภอ (2558) ได้กำหนดคุณลักษณะที่คาดหวังของตำแหน่ง
ปลัดอำเภอ และหนึ่งในคุณลักษณะนั้น คือ การมีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ ปลัดอำเภอจะต้องมีปยิวาจา 
มีทักษะการสื่อสารที่ดี และศิลปะในการสื่อสารจูงใจ ซึ่งเช่ือมโยงถึงทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
10. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ในพื้นที ่จ ังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร” ผู ้วิจัยมีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 กรมการปครองควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร
จูงใจ และการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เนื่องจากผลการวิจัยอยู่ในระดับที่น้อยกว่าด้านอื่น 
ตามลำดับ 
 5.3.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 
และจังหวัดพิจิตร มีประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ควรจัดกิจกรรมในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม และด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน 
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 5.3.3 จากการสอบถามผ ู ้ ตอบแบบสอบถามในการว ิจ ัยครั้ งน ี ้พบว ่ า  ปล ัดอำเภอ  
(เจ้าพนักงานปกครอง) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร มีสมรรถนะเป็นไปตามที่กำหนด
ทั้งสมรรถนะหลักโดยสำนักงาน ก.พ. และสมรรถนะประจำสายงานโดยกรมการปกครอง แต่ในการ
ทำงานที่แท้จริง จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะด้านอื่น ๆ อีกด้วย 
 สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ ดังนี้ 
 5.3.4 ศึกษาปัญหาและอ ุปสรรคท ี ่ส ่งผลต ่อประสิทธ ิภาพการทำงานของปล ัดอำเภอ  
(เจ้าพนักงานปกครอง) 
 5.3.4 ศึกษาเชิงคุณภาพเกี ่ยวกับล ักษณะงานของปลัดอำเภอ (เจ ้าพนั กงานปกครอง)  
เพื่อกำหนดเป็นกรอบสมรรถนะประจำสายงานของปลัดอำเภอในแต่ละพื้นที่ โดยการศึกษาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 5.3.5 ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของข้าราชการในตำแหน่งอื่น หรือพื้นที่อื่น  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา 
พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ 

 
นางสาวนงนชุ จันทร์ชูวงศ7์ 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ เพื่อ

ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์การ กับความผูกพันต่อองค์การ ประชากร คือ พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขา
ภาคเหนือ  จำนวน 123 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ค่าสถิติ Independent-Samples t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance: 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ด้านองค์ประกอบจูงใจ 
(Motivation Factors) และด้านองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance Factors)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
คิดเป็นระดับมาก ส่วนความผูกพันต่อองค์การมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อายุงาน และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ส่วน สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขา
ภาคเหนือ ด้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance 
Factors)  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

 
คำสำคัญ  ความผูกพันในองค์การ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย สาขาภาคเหนือ 
 

1. ที่มาและความสำคัญ 
การบริหารจัดการองค์การในปัจจุบนั ในการที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้

วางไว้ได้ ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายปัจจยั ซึ่งทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะมี
ส่วนช่วยในการผลักดันให้องค์การประสบความสำเร็จ ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

                                                   
7 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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นั้นก็มิได้จํากัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ในองค์การเท่านั้น แต่หมายถึงการรักษาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน 
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์การตลอดไป ซึ่งองค์การจะต้องอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ  เป็นแรงเสริมเพื่อกระตุ้นและคอยผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ (วิลาวร
รณ รพีพิศาล,  2554  :  261)  ซึ ่งเมื ่อพนักงานมีความรู ้ส ึกผูกพันต่อองค์การก็จะส่งผลให้เกิด
แรงผลักดันแรงจูงใจ และกระตุ้นให้พนักงานพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของตนจนสุด
ความสามารถให้กับองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การจึงมีความสำคัญที่แสดงถึงความเต็มใจในการพยายามกระทำสิ่งดี ๆ  
ให้กับองค์การ เพื่อผลประโยชน์ขององค์การและของบุคคลในองค์การให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งหาก
บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การต่ำ ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ความผูกพันต่อองค์การ  สามารถ
ช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน ความผูกพันเป็นทัศนคติที่สำคัญสำหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบ
ใด เพราะความผูกพัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่ดีกินดีขององค์การรวมทัง้ช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกด้วย โดยสรุป
แล้วความผูกพันต่อองค์การเป็นเงื ่อนไขล่วงหน้าสำหรับองค์การทางสังคมที่ประสบความสำเร็จ 
(Buchanan, 1974) ดังนั้นความผูกพันต่อองค์การจึงมีความสำคัญกับองค์การอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้
อัตราการขาดงานและการลาออกต่ำ อีกทั้งความผูกพันยังมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนงานมากกว่า
ความพึงพอใจในงาน โดยความผูกพันต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกในองคก์าร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถบอกถึงความสามารถในการดึง
บุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์การ และทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าบุคลากรรู้สึกผูกพันกับองค์การก็
จะทำให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและนำความก้าวหน้ามาสู่องค์การ แต่หากบุคลากรไม่รู้สึก
รักหรือผูกพันกับองค์การ อาจจะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการเปลี่ยนงาน การโอนย้าย หรือการ
ลาออกจากงาน เป็นต้น 

การที่องค์การต่าง ๆ ประสบปัญหาของการลาออกของบุคลากรได้ส่งผลกระทบทำให้องค์การ
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายกับบุคคลในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การให้การฝึกอบรมต่าง ๆ อีกทั้ง
ในช่วงของกระบวนการสรรหาบุคคลเข้ามาทำงานแทนบุคคลที่ลาออกและโอนไปนั้น องค์การจะสูญเสยี
โอกาส ผลผลิตและประสิทธิภาพขององค์การจะลดลงช่วงหนึ่ง เนื่องจากคนไม่เพียงพอต่อกระบวนการ
ทำงาน และการที่อัตราการลาออกและโอนสูงดังกล่าว ก็ยิ่งจะทำให้เกิดผลกรทบต่อการปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้นด้วยและยิ่งไปกว่านั้น จะทำให้ขวัญและกำลังใจของบุคคลที่ยังคงอยู่ใน
องค์การลดลงอีกด้วย 

ดังนั้นองค์การต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกผูกพันให้กับบุคลากรในองค์การ
มิฉะนั้น อาจประสบปัญหา ทำให้องค์การต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ ส่งผลถึงค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเข้าทดแทน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การ
สูญเสียบุคลากร ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานให้กับองค์การเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าจึงควรหาทางป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ   
ทั้งนี้ปัจจัยที่จะสร้างความผูกพันในองค์การนั้น ย่อมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ 
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จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การจึงมีความสำคัญ ในการที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน และในการสร้างความผูกพันต่อองค์การ  มีความจำเป็นที่จะต้องทราบปัจจัย
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในบ
มจ.อาคเนย์ประกันภัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ 
กรณีศึกษา พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ซึ่งผู้ศึกษาคาดหวังว่า งานศึกษาวิจัย
นี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือเกิด
ความผูกพันในองค์การ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การผลตามบรรลุเป้าหมาย และส่งผลยัง
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.5 เพื ่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์
ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ 

1.3.6 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 
สาขาภาคเหนือ 

1.3.7 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ กับความ
ผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ 

 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  

3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

3.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ (Organization 
Commitment) 

ความผูกพันต่อองค์การ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจการขององค์การ หากองค์การ
ใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงแล้วย่อมนา พาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งมีนักวิชาการ 
ได้ให้นิยามและความหมายของความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 

Becker (1960) ได้ให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนา 
ตนเองเข้าไปผูกมัด (engage) กับการกระทา หรือพฤติกรรมบางอย่าง อันเนื่องจากเขาได้ลงทุนเสียเวลา 
และพลังงานไปกับสิ่งนั้น โดยเรียกสิ่งที่ลงทุนไปนั้นว่า “Side-bet” Becker ได้สร้างทฤษฎีที่เรียกว่า 
Side-bet Theory สามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นผลมาจากการที่ บุคคล
เปรียบเทียบว่า เขาได้ลงทุนในกำลังกาย กำลังปัญญา เวลา ให้กับองค์การ และยอมเสียโอกาสบางอย่าง
ไป บุคคลนั้นย่อมหวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ซึ่งถ้าหากเขาลาออกหรือโยกย้ายจาก
องค์การนั้นไปแล้ว เขาจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง ดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์การยิ่งนาน
เท่าไรก็เหมือนกับเขาได้ลงทุนอยู ่กับองค์การมากเท่านั ้น ความผูกพันต่อองค์การจะมากขึ ้นตาม
ระยะเวลาและยากที่จะละทิ้งองค์การนั้นไป ในขณะที่ Gubman (1998: 188) ได้ให้ความหมายของ 
ความผูกพันต่อองค์การว่า คือ การทุ่มเทพลังกาย พลังใจอย่างเต็มที่ และมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ให้กับงานที่
ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งพลังกายพลังใจ จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การทำงานสร้างสรรค์และ
มีคุณค่า เกินความคาดหมายของลูกค้าและองค์การ เป็นต้น ซึ่งนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง คือ  Buchanan 
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(1994) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Partisan)ความผูกพันที่มีต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ1) ความแนบ
แน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification)แสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยมต่อ
องค์การของผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับองค์การ (Involvement)โดยการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของแต่ละคนอย่างเต็มที่ และ 3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) ความรู้สึกรัก ซื่อสัตย์ 
และผูกพันต่อองค์การ 

สรุป ความผูกพันต่อองค์การ คือทัศนคติความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การหรือหน่วยงาน 
โดยที่ยังคงเป็นสมาชิกหรือพนักงานขององค์การ เพื ่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่ดี
กินดีขององค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ  
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ มีแนวคิด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
ทฤษฎีลำดับขัน้ของความต้องการ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 

แนวความคิดลำดับข้ันของความต้องการเสนอโดย Abraham H. Maslow ซึ่งแนวความคิดนี้
มุ่งอธิบายความต้องการของคน โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการตลอดเวลา และความตอ้งการ
ของคนจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ ความต้องการของมนุษย์
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั ้น ดังนี ้ (Maslow, 1970) ความต้องการกายภาพ (Physiological needs) 
ความต้องการความมั ่นคงและปลอดภัย (Safety and Security needs) ความต้องการด้านสังคม 
(Social needs Belongingness and Love needs) ความต้องการได้รับการยกย่องและนับถือตนเอง
(Self-esteem needs, ego, status) และความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self-
Actualization) ซึ่งเป็นความต้องการข้ันสุดท้าย ซึ่งเกิดเมื่อความต้องการอื่น ๆ  ได้รับการตอบสนองแลว้ 
ความต้องการทั้ง 5 ข้ันของ Maslow จะเป็นความต้องการที่เป็นลำดับข้ันจากข้ันที่ 1 ไปสู่ข้ันที่ 5 ความ
ต้องการจะไม่มีการข้ามข้ัน ความต้องการที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนทำงานหรือแสดงพฤติกรรมจะต้องเป็น
ความต้องการที่ยังได้รับการตอบสนองเท่านั้น ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่สามารถเปน็
แรงจูงใจได้อีกต่อไป การจะกระตุ้นให้คนทำงานจึงมีความจำเป็นต้องรู้แรงจูงใจของบุคคลนั้นก่อนว่ามี
แรงจูงใจในเรื่องใด 

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory)  ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other. 
) 

มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ  ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
การปฏิบ ัต ิงาน ได ้แก ่  องค ์ประกอบจ ูงใจ (Motivation Factors) และ องค ์ประกอบค้ำจุน 
(Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

1) องค์ประกอบจงูใจ (Motivation Factors) 
เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึง

พอใจในการทำงาน ประกอบด้วย ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับนับ
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ถ ือ (Recognition)  ล ักษณะของงาน (Work itself) ความร ับผ ิดชอบ (Responsibility) และ
ความก้าวหน้า (Advancement)  

2) องค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย(Hygiene 
Factors) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือ
หย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วยเงินเดือน (Salary) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
(Possibility of Growth)ความส ัมพ ันธ ์ก ับผ ู ้บ ังค ับบ ัญชา ผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชา เพ ื ่อนร ่วมงาน 
(Interpersonal Relation, Subordinate, Peers) สถานะของอาชีพ (Status) นโยบายและการบรหิาร 
(Company Policy and Administration) สภาพการทำงาน (Working Condition) ชีว ิตส ่วนตัว 
(Personal Lift) ความมั่นคงในงาน (Job Security) และการปกครองบังคับบัญชา (Supervision)  
3.1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอท่ามะกา ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนมัธยมศึกษา อำเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรที่มีความผูกพันอยู่
ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามลำดับ คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิก
ขององค์การ และความเชื่อมั่น และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ จากการศึกษาความสัมพันธ์ 
พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การ 

สมจิตร  จันทร์เพ็ญ (2557: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบนั
พัฒนาองค์การชุมชน(องค์การมหาชน) ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ ใน
ระดับค่อนข้างสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถาบัน ความท้าทายในการทำงาน 
ความก้าวหน้าในการทำงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงาน  ลักษณะการทำง านเป็นทีม  
เงินเดือนและสวัสดิการ  การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่า
ตนมีความสำคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ 

สองชัย นักจะเข้ (2557: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร
กรมการทหารช่างค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการทหารกรมการทหารช่าง
ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี มีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ อายุและช้ันยศ ปัจจัยด้านงานทุกตัวแปร และปัจจัยด้านองค์การทุกตัวแปร
มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

กันต์ฤทัย ศรีโท (2558 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารช้ัน
ประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ อยู ่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ชวาพร เป็นกล (2559: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ 
กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผลการศึกษา พบว่า มีความเช่ือมั่นในเป้าหมายของ
องค์การมากที่สุด รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้องค์การ มีความต้องการที่จะเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไป ตามลำดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่แตกต่าง
กัน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

 
3.1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ 

จำนวน 123 คน 
กลุ่มตัวอย่าง นำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List)  แบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อความผูกพันในองค์การ  และ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อายุ 
- อายุงาน 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน 
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย  
 14 สาขาภาคเหนือ 

 องค์ประกอบจูงใจ  

(Motivation Factors) 

-  

องค์ประกอบค า้จุน 
(Maintenance Factors) 
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แบบสอบถามตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 
(Rating Scale)  

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื ่อรวบรวมข้อมูลกับพนักงาน บมจ.อาคเนย์
ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ จำนวน 123 คนโดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ ได้รับแบบสอบถามคืน 
123 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

4.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) 

ใช ้สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถี ่และสร ุปเป ็นค ่าร้ อยละ 
(Percentage)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจดัระดับความคิดเห็น  จำแนกตามระดับมากน้อย จาก
ระดับน้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม  5 ระดับ  การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ t-
test สำหรับการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น ที่จำแนกออกเป็นสองกลุ่ม  และ ค่าสถิติ 
F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อใช้ทดสอบความแตกตา่ง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ ่มตั ้งแต่ 3 กลุ ่ม และทดสอบรายคู่ (multiple comparison) โดยวิธี เชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) และค่าส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพ ันธ ์ของเพ ียร ์ส ัน (Pearson‘s Correlation 
Coefficient  )   

   
5. ผลการศึกษา นำเสนอการสรุปผลการวิจัยทีส่ำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ    
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 54.47 และเป็นเพศ

ชาย จำนวน  56 คน คิดเป็นร้อยละ 45.53 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ป ีคิดเป็นร้อยละ 41.46  มอีายุ
การทำงาน น้อยกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.02 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
82.11 และมีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 61.79  

5.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 
สาขาภาคเหนือ   

 5.2.1 องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.

อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation 
Factors) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.97 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด สามารถ
ทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสำเรจ็อย่างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา 
คือ งานที่รับผิดชอบ มีความน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือทำ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่อง โอกาสได้รับเลื่อนข้ัน การเลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.33 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  
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5.2.2 องค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance Factors)   
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.

อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance 
Factors)  มีค่าคะแนนเฉลี ่ยรวม 3.99 คิดเป็นระดับ มาก โดย เรื ่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มี
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 คิด
เป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ รู้สึกว่า อาชีพของท่านเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติ
และมีศักดิ์ศรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และเรื่อง ได้รับเงินเดือน เป็นที่พอใจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.43 คิดเป็นระดับ มาก 

5.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์

ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 คิดเป็นระดับ มากที่สุด 
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงาน
เพื่อประโยชน์ของบมจ.อาคเนย์ประกันภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48  คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา 
คือ เรื่อง มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดำรงความเป็นสมาชิกภาพในบมจ.อาคเนย์ประกันภัย  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และ เรื่อง มีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมของบมจ.อาคเนย์ประกันภัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.25 คิดเป็นระดับ มากที่สุด 

5.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ที่

แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 พนักงาน บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ที่มีเพศแตกต่าง

กัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยที่ 1.2 พนักงาน บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยที่ 1.3 พนักงาน บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยที่ 1.4 พนักงาน บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ที ่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยที่ 1.5 พนักงาน บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ที่มีสถานภาพ
การสมรสแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมุติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของ
พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ด้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) 
มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมุติฐานที่ 3 พบว่า ด้านองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance 
Factors)  มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

6.1 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านองค์ประกอบจูงใจ 
(Motivation Factors) เรื ่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ผลสำเร็จอย่างดี คิดเป็นระดับมากที่สุด แสดงว่า องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เกี่ยวกับ
การที่พนักงานสามารถสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสำเร็จอย่างดี มีส่วนมากที่สุดที่จะจูงใจ
พนักงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทำงานในปัจจบุันทีโ่ลกมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ความสามารถ
ในการทำงานให้เสร็จสิ้นจึงเป็นสิ ่งที ่พนักงานได้แสดงคงามสามารถและทำให้รู้สึกว่านเองมีทักษะ
เหมาะสมกับงาน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ กันต์ฤทัย ศรีโท (2558 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารช้ันประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทพั
ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดกับด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความมั่นคงใน
การปฏิบัติงาน และด้านสภาพการปฏิบัติงาน ตามลำดับ   

6.2 ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ของพนักงาน บมจ.
อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบมจ.อาคเนย์ประกันภัย แสดงว่า พนักงานมี
ความผูกพันกับองค์การอย่างมากในเรื่อง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงาน 
ซึ่งใกล้เคียงกับกับงานวิจัยชวาพร เป็นกล (2559: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการตำรวจ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ข้าราชการตำรวจมีความ
เช่ือมั่นในเป้าหมายขององค์การมากที่สุด รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้องค์การ และ
มีความต้องการที ่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ตามลำดับ และโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556 : 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอท่า
มะกา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม บุคลากรที่มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ คือ ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ และความเชื่อมั่น  และ
การยอมรับเป้าหมายขององค์การ  

6.3 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขา
ภาคเหนือ คือ  เพศ อายุ อายุงาน และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ 
ปัจจัยส่วนบุคลมีส่วนสำคัญในการสร้างความผูกพันกับองค์การ ซึ่งใกล้เคียงกับสองชัย นักจะเข้ (2557: 
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บทคัดย่อ) วิจัยเรื ่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกรมการทหารช่างค่ายภาณุรังษี 
จังหวัดราชบุรีผลการศึกษาพบว่าข้าราชการทหารกรมการทหารช่างค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี พบว่า 
ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ อายุและชั้นยศ ปัจจัยด้านงานทุกตัวแปร และปัจจัยด้านองค์การทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6.4 ผลการศึกษา พบว่า ป ัจจ ัยด ้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ
องค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance Factors)  มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ แสดง
ว่า ทั้งองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance Factors) มี
ผลต่อความผูกพันในองค์การ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก องค์ประกอบดังกล่าว เช่น ความสามารถในการ
ทำงาน การยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ได้สร้างความรู้สึกที่ผูกพันอยาก
ทำงานกับองค์การต่อไป ทำให้เกิดความรู้สึกว่า ตนมีความสำคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่
พึ่งได้ สอดคล้องกับสมจิตร  จันทร์เพ็ญ (2557: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน(องค์การมหาชน) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน ได้แก่ ความท้าทายในการทำงาน ความก้าวหน้า
ในการทำงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงาน  ลักษณะการทำงานเป็นทีม  เงินเดือนและ
สวัสดิการ  การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์ต่อ
ผู ้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา ความรู ้ส ึกว่าตนมี
ความสำคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ 
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 7.1 บทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า   
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ด้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ

ด้านองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance Factors)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมาก ส่วนความ
ผูกพันต่อองค์การมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อายุงาน และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ส่วน สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขา
ภาคเหนือ ด้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และองค์ประกอบค้ำจุน (Maintenance 
Factors)  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับสมมติฐาน 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
7.2.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

8) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ ด้านองค์ประกอบจูงใจ 
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(Motivation Factors) ในเรื่อง โอกาสได้รับเลื่อนข้ัน การเลื่อนตำแหน่งให้สงูข้ึน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อย
ที่สุด ซึ่งอาจแสดงถึงความรู้สึกของพนักงาน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง จึงควรพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้น การ
เลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึน ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

9) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของพนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 สาขาภาคเหนือ  ด้านองค์ประกอบค้ำจุน 
(Maintenance Factors)  เรื ่องที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ยมากที่สุด คือ มีความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรรักษาองค์ประกอบด้านนี้ไว้ 

10) ควรมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพทางกายภาพของที่ทำงาน เช่น ห้องทำงาน ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

11) ควรมีการมอบหมายให้พนักงานได้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอำนาจอย่างเต็มที่ เพื่อ
สร้างความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ 

12) ควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต  เพื่อสร้างความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ 

 
7.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
12) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงระบบการพิจารณาเรื่องการเลื่อนข้ัน การเลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึน ให้

มีความเหมาะสมและสร้างความรู้สึกที่พึงพอใจแก่พนักงาน 
13) จากผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

เป็นอย่างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยถึงภาวะผู้นำที่จะสร้างสัมพันธ์เพื่อ
ส่งผลถึงความผูกพันในองค์การต่อไป 

14) ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงลึก ถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับในเรื่องค่าตอบแทน ที่เหมาะสม 
15) ควรทำการศึกษาวิจัยถึงแนวทางสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานในการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมของบมจ.อาคเนย์ประกันภัย  
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การพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
เขตปกครองอำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก 

 

นันทิญา  ประดับวงศ ์
 
 

บทคัดย่อ 
  

 การศึกษาครั ้งนี ้ม ีวัตถุประสงค์เพื ่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน   
2) วิเคราะห์คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่จัดเก็บได้  3) พัฒนาคุณภาพแนวทาง 
การจ ัดเก ็บข ้อม ูลความจำเป ็นพ ื ้นฐาน ในการศึกษาค้นความอ ิสระคร ั ้ งน ี ้  เป ็นการว ิจัย 
ร ูปแบบผสมผสาน  ประชากร ได้แก่  เจ ้าหน้าที่ จ ัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน ปี 2562   
ของเขตปกครองอำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 562 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
จ ัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน เขตปกครองอำเภอบางระกำ จ ังหวัดพิษณุโลก  ปี 2562  
จำนวน 2 เขตปกครอง รวม 36  คน  สุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้เขตปกครองเป็นหน่วยสุ่ม  
เคร ื ่ องม ือได ้แก ่   1)  แบบส ัมภาษณ์สภาพป ัญหาการจ ัดเก็ บข ้อม ูลความจำเป ็นพ ื ้นฐาน   
2) แบบประเมินผลการพัฒนาการจัดเก็บข้อม ูลความจำเป็นพ ื ้นฐาน  และ 3) แบบสอบถาม 
ข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน ปี  2560-2564  (ฉบับย่อ)  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพ 5 ระดับ 
  

 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. สภาพป ัญหาการจ ัดเก ็บข ้อม ูลความจำเป ็นพ ื ้ นฐานของเขตปกครอง  
อำเภอบางระกำ  จ ังหวัดพิษณุโลก  ภาพรวมมีป ัญหาเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ด้านที ่ม ีป ัญหา 
ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่  ด้านการให้ความรู้และด้านการประชาสัมพันธ์  
  2. คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่จัดเก็บได้  พบว่า ผลการประเมิน     
คุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานที่จ ัดเก็บได้ มีคุณภาพเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ด้านที ่มีคุณภาพ  
ปานกลาง คือ ด้านการให้ความรู้ และด้านที่มีคุณภาพน้อย คือ ด้านการประชาสัมพันธ์    
3. ผ ล ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ แ น ว ท า ง ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ล ค ว า ม จ ำ เ ป ็ น พ ื ้ น ฐ า น  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ นอกนั้น
มีคุณภาพระดับมากทุกด้าน 
   

 คำสำคัญ      ความจำเป็นพื้นฐาน   การพัฒนาคุณภาพ  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล  
 
บทนำ 

การจัดการข้อมูล เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใชใ้ห้
เก ิดประโยชน์อย ่างส ูงส ุดน ั ้น  ต ้องอาศ ัยกระบวนการบริหารจ ัดการในการจัดเก็บข ้อมูล 
อย่างมีคุณภาพ และสะดวกต่อการนำไปใช้ สามารถสร้างความเชื ่อมั ่นให้ก ับองค์กรต่าง ๆ ว่า  
ถูกต้องเหมาะสม จึงนำไปจัดเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูล (Data) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่ง 
ของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล (Data Management) เป ็นกลยุทธ์หนึ่ง                   
ในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร คอมพิวเตอร์ที่
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เ จ ร ิ ญก ้ า วห น ้ า ไปอ ย ่ า ง ร วด เ ร ็ ว  การจ ัดการและบร ิหารองค ์การให ้ประสบความสำเร ็จนั้น   
จะทำให้การตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจหรือระบบ
ราชการในยุคปัจจ ุบ ัน  ดังนั ้น การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อนำไปสู ่การตัดส ินใจ  
ท ี ่ ถูกต ้องจะช ่วยให้ องค ์การอย ู ่ รอดได ้  ประชาชนผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสามารถทราบในท ันท ี ว่า  
ในช่วงเวลานั ้นค ุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู ่บ ้าน/ชุมชนอย ู ่ ในระด ับใด   
ม ีป ัญหาในเร ื ่องใดบ ้างท ี ่จะต ้องได ้ร ับการแก ้ ไข โดยใช ้ เคร ื ่องช ี ้ว ัดความจำเป ็นพ ื ้นฐาน  
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อทำให้ทราบถึง
สภาพความเป็นอยู ่ของตนเองและหม ู ่บ ้าน/ช ุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความจำเป ็นพื ้นฐาน 
แล้วหรือไม่ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการการกำหนดปัญหา/ความ
ต ้องการท ี ่ แท ้จร ิ งของช ุมชน เพ ื ่ อค ้นหาแนวทางการแก ้ ไข จนทำให ้ เก ิด เป ็นแนวทาง 
การคัดเลือกกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนา
ช ีว ิตความเป ็นอย ู ่ ของตนเองและครอบคร ัว ให ้ม ีค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ ด ีอย ่างน ้อยผ ่านเกณฑ์  
ความจำเป็นพื ้นฐาน โดยมีเคร ื ่องชี ้ว ัด จปฐ. เป ็นเคร ื ่องมือ ทำให้ประชาชนได้ร ับประโยชน์  
จากข้อมูล จปฐ.  ได้แก่  1) ประชาชน สามารถทราบว่า “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง  
ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใดบ้าง”   2) ภาคราชการหรือภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ประชาชนว่า ครอบครัว ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดใดมีปัญหาในเรื่องอะไร เพื่อ
สามารถวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ได้ตรงกับปัญหาที่ชาวบ้านต้องการ  3) ภาคเอกชน สามารถ
นำข ้อม ูลจาก จปฐ.  มาใช ้ ในการตั ดส ินใจและวางแผนในการบร ิหารจ ัดการ เพ ื ่ อลงทุน 
ทางธุรกิจ โดยการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเปน็พื้นฐาน (จปฐ.) จัดทำเป็นประจำทุกป ีและ
มีการปรับปรุงเครื่องช้ีวัดทุก 5 ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    โดย
ปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  มีเครื่องชี้วัด
ท ั ้ งหมด 5 หมวด 31 ต ัวช ี ้ว ัด สำน ักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จ ังหว ัดพ ิษณุโลก  
ได้นำแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ ในเขตปกครองอำเภอบางระกำ มา
ดำเน ินการจ ัดเก ็บข ้อม ูลตามกระบวนการท ี ่สำน ักงานพ ัฒนาชุมชนได ้กำหนด โดยม ีการ  
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้   
1. ขั้นเริ่มดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ กำหนดเขตพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล จัดพิมพ์ 
จัดหาแบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน จัดหาบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล ออกคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่การจัดเก็บข้อมูล 
2. ขั้นเตรียมการ คณะกรรมการทุกระดับร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการ โดยเริ่มจากพัฒนาการจังหวัดประชุมชี้แจง
เจ ้ าหน ้าท ี ่พ ัฒนาช ุมชนระด ับอำเภอ (พ ัฒนากร)  จากน ั ้นเจ ้ าหน ้าท ี ่พ ัฒนาช ุมชนระด ับอำเภอ  
(พัฒนากร)  จัดประชุมช้ีแจงผู้จัดเก็บและผู้บนัทึกข้อมลู จปฐ. รวมทั้งจัดเตรยีมโปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ. เพื่อ
ลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน                      
            3. ข้ันดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ผู้จัดเก็บทำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน    
ผ ู ้บ ันทึกทำการบันทึกข ้อมูลลงในโปรแกรม จปฐ.  โดยม ีพัฒนากรหรือผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย 
ทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและนำเสนอผลการรับรองข้อมูลต่อองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จากนั้นพัฒนาการอำเภอนำเสนอผลการรับรองข้อมูลระดับอำเภอ  และพัฒนาการจังหวัดนำเสนอ 
ผลการรับรองข้อมูลระดับจังหวัด 
จากการดำเน ินการตามกระบวนการจ ัดเก ็บข ้อม ูลด ั งกล ่ าว พบว ่า  ข ั ้นตอนท ี ่  1 และ 2  
เป ็นข ั ้นตอนท ี ่ม ีป ัญหามากท ี ่ ส ุด  ทำให ้กระบวนการท ั ้ ง หมดเก ิดป ัญหาตามไปด ้วย เ ช่น  
ขาดความถูกต้องของข้อมูลที ่ทำการจัดเก็บได้   เนื ่องจากความล่าช้าทำให้ไม ่ม ีเวลาที ่มากพอ 
ในข ั ้นตอนของการตรวจสอบค ุณภาพและการร ับรองข ้อม ูล เม ื ่ อนำช ุดข ้อม ูลด ั งกล ่าว 
มาใช ้ประโยชน์ในโครงการหรือกิจกรรมอ ื ่นๆ อาจไม ่ตอบสนองต่อความต้องการที ่แท้ จริง 
ของชุมชนได้ จนส่งผลกระทบในเรื ่องของความน่าเชื ่อถือของข้อมูลที ่จ ัดเก็บได้ซึ ่งจะกลายเป็น  
ตัวสะท้อนถึงการขาดคุณภาพในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล  และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์  
ในการทำงานของหน่วยงานได ้ ในอนาคต โดย ป ัญหาและอ ุปสรรคท ี ่พบจากการบร ิหาร 
การจัดเก็บข้อมูล สามารถใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบ 4 M ในการบริหารจัดการ 
จากการสร ุปร ายงานการจ ั ด เก ็ บข ้ อม ู ลข ้ อม ู ลความจำ เป ็นพ ื ้ นฐานของเขตปกครอง 
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที ่ผ ่านมามีปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.    
มีดังนี ้ (สำนักงานพัฒนาการอำเภอบางระกำ,2562) 

ด้านที ่ 1 คือ คน (Man)  ปัญหาที่เกิดขึ ้น ได้แก่ 1) ผู ้เก็บข้อมูลขาดความรู ้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการจัดเก็บ เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการฝกึอบรมการจดัเก็บกับผูจ้ัดเก็บไมใ่ช่บุคคลเดียวกัน ส่งผล
ให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละตัวชี้วัด  2) ผู้เก็บข้อมูลขาดจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งตัวผู้จัดเก็บข้อมูลและเจ้าหน้าที ่เนื่องจากแบบสอบถาม 1 เล่ม ใช้เก็บข้อมูลเป็นเวลา 5 ปี 
ทำให้ในการดำเนินการจัดเก็บในปีที่ 2-5  ผู้จัดเก็บบางคนทำการลอกข้อมูลเดิมแทนการจดัเก็บจริงและ
เจ้าหน้าที่ละเลยในการตรวจสอบความครบถ้วน 3) ผู้ให้ข้อมูลให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลน้อย 
เ น ื ่ อ ง จ า ก ไ ม ่ เ ห ็ น ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล  4 )  ผ ู ้ ใ ห ้ ข ้ อ ม ู ล ใ ห ้ ข ้ อ มู ล 
ที่ไม่เป็นจริง เนื ่องจากหน่วยงานภาครัฐมักจะทำงานแบบซ้ำซ้อนกันในเรื ่องของการเก็บข้อมูล  
ทำให้ประชาชนบางกลุ่มกลัวจะเสียผลประโยชน์จากการช่วยเหลือในด้านต่างๆจากภาครัฐ  

ด้านที ่ 2 คือ เครื ่องมือ/อุปกรณ์ (Materials)  ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่  1) ความชำรุดหรือ 
สูญหายของแบบสอบถาม เนื ่องจากระยะเวลาที ่ใช้ต ่อเนื ่องกัน 5 ปีและจำนวนแบบสอบถาม 
ที่มีปริมาณมาก ทำให้ไม่มีพื ้นที ่เพียงพอในการเก็บรักษา จึงส่งผลทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย    
2) แบบสอบถามมีเนื ้อหามากเกินไป ทำให้ผู ้ตอบสับสนในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 3) ความไม่เสถียร 
ของโปรแกรม เนื ่องจากมีการ Update ตัวโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล 
ในช่วยรอยต่อของการ Update อยู่บ่อยครั้ง  4) สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์และความชำนาญใน
การใช้โปรแกรมในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล 

ด้านที่ 3 คือ การบริหารจัดการ (Management)  ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่  1) การละเลยของ
เจ ้าหน้าที ่พ ัฒนาชุมชนในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เนื ่องจาก 
การขาดความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้องในกระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล  2) ขาดการวางแผน 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คือ ไม่นำผู ้ที่มีบทบาทในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามา 
ม ี ส ่ วนในการจ ั ดเก ็ บข ้ อม ู ล เช ่ น กรรมการหม ู ่ บ ้ าน/ช ุ มชน สมาช ิ กสภาเทศบาล ห ั วหน ้ าคุ้ม 
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)   
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ด้านที่ 4 คือ งบประมาณ (Money)  ปัญหาที่เกิดข้ึน ได้แก่ 1) ขาดแรงจูงใจในเรื่องค่าตอบแทน 
เ น ื ่ อ ง จ าก ได ้ ร ั บ ไม ่ ส อดคล ้ อ ง ก ั บป ร ิ ม าณง านท ี ่ ท ำ  ท ำ ให ้ ม ี ผ ู ้ จ ั ด เ ก ็ บ ไม ่ เ พ ี ย งพอ  
ต ่อความต ้องการ จนส ่ งผลให ้ เก ิดความล ่าช ้ าและความครบถ ้วน 2)  ขาดการสน ับสนุน 
ด้านงบประมาณจากภาคีเคร ือข่ายที ่เก ี ่ยวข้อง เนื ่องจากปัจจุบันเงินงบประมาณในการบริหาร 
การจัดเก็บข้อมูลมาจากการจัดสรรของกรมการพัฒนาชุมชนเพียงแหล่งเดียวซึ ่งไม ่เพียงพอ  
ต่อความความต้องการของผู้จัดเก็บ   
จากปัญหาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ       (นิราวร
รณ ธรรมเสนีย์ และคณะ, 2561 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจ ัย เร ื ่อง สถานะภาพการจัดเก็บ  
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรณีศึกษา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ ังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ป ัญหาเกี ่ยวกับสถานะภาพการจัดเก็บ  การใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ได้จากการจัดเก็บขาดความน่าเชื่อถือ  การจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุม       
ทุกพื ้นที ่  ยังขาดความรู ้ ความเข้าใจของผู้จ ัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล  ขาดการประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยเกินไป  แนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ  ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง    การจัดสรร
งบปร ะม าณให ้ เพ ี ย งพอต ่ อ กา รดำ เน ิ นก าร  จ ากส ภาพป ัญหา ในกา รบร ิ ห า รจ ั ดการ 
ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  ก็เกิดปัญหา  
ในการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ได้เพียงบางส่วน ข้อมูลส่วนมากจึงขาดความน่าเชื่อถือเช่นกัน ใน
ฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จึง
ต ้องศ ึกษา ค ้นคว ้า หาแนวทาง ว ิธ ีการในการจัดเก็บข ้อมูลความจำเป ็นพื้ นฐานเพื ่อให้ได้ 
ซึ ่งข้อมูลที ่ม ีความน่าเชื ่อถือ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ส ังคมและท้องถ่ิน  
ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

การศึกษาครั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ด ังน ี ้   1)  เพ ื ่อศ ึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูล 
ความจำเป็นพื ้นฐาน 2) เพื ่อพัฒนาคุณภาพแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน และ  
3) เพื ่อวิเคราะห์คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานที ่จ ัดเก็บได้  ประชากรที ่ใช้  
ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ของเขตปกครอง อำเภอ
บางระกำ  มี 13  เขตปกครอง  จำนวน 562 คน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลความ
จำเป ็นพ ื ้นฐาน (จปฐ.) เขตปกครองอำเภอบางระกำ ป ี  2562   จำนวน 2  เขตปกครอง   
รวม 30  คน  และเจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ จำนวน 6  คน  รวมทั้งหมด 36 คน โดยสุ ่มตัวอย่าง  
แบบแบ่งกลุ่ม ใช้เขตปกครองเป็นหน่วยสุ ่ม (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550 : 114) ตัวแปรต้น ได้แก่   
คุณภาพการจ ัดเก ็บข ้อมูลความจำเป ็นพื ้นฐาน (จปฐ.) เขตปกครอง อำเภอบางระกำ จ ังหว ัดพ ิษณุโลก  
ตัวแปรตาม ได้แก่  1)  สภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  เขตปกครองอำเภอ
บางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  2)  คุณภาพของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่จัดเก็บได้ ของเขต
ปกครองอำเภอบางระกำ  จ ังหว ัดพ ิษณุโลก   3)  ผลการพ ัฒนาคุณภาพการจัดเก ็บข ้อมูล 
ความจำ เป ็นพ ื ้ น ฐาน ( จปฐ . )  ของ เขตปกครองอำ เภอบา งระกำ   จ ั งหว ั ดพ ิษณ ุ โ ล ก    
เนื้อหา ได้แก่  แนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่มีคุณภาพของเขตปกครอง 
อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
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แนวคิดในการศึกษา 
 ในการศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
นำเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ/
ช ุ มชนท ้ องถ ิ ่ นท ี ่ ม ีความสำค ัญต ่อการพ ัฒนาประ เทศและช ุ มชนท ้ องถ ิ ่น เป ็นอย ่างยิ่ ง  
เพราะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชนได้ทุกขั้นตอน คือ 
การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผนและโครงการ       การ
ดำเน ินงานพ ัฒนา  การประเมิ นผลและการทบทวนเพ ื ่อแก ้ไขป ัญหาอ ุปสรรคท ี ่ เก ิดข้ึน  
ทำให ้การพัฒนาชุมชนท ้องถ ิ ่น  ม ีประส ิทธ ิภาพและประสบความสำเร ็จตามวัตถ ุประสงค์  
และเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพอสรุปได้ ดังนี้  
  1.  แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการพัฒนา การพัฒนาเป็นสิ ่งสำคัญของทุกประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศกลุ ่มที ่กำล ังพัฒนาหรือกลุ ่มประเทศท ี ่ 3 องค ์ประกอบของการพ ัฒนา 
มีความสำคัญในทุก ๆ ด้าน  เพราะการพัฒนาเป็นมิติแห่งการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงระบบ  
ของบริบทพื ้นฐานทางด้านสังคมของประเทศ ในปัจจ ุบ ันหลายประเทศได้ตระหนักถึงคุณค่า 
แห่งการพัฒนา แนวคิดนี ้จะนำเสนอให้เห็นถึง คุณค่ามิติแห่งการพัฒนา ได้แก่  หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง   หลักของความเจริญทางเศรษฐกิจ หลักแห่งการพึ่งพา หลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาที่เน้นความจำเป็นพื ้นฐาน หรือ จปฐ.  (BMN: Basic Minimum Needs 
Approach)      
    2.  แนวค ิดการพัฒนาที ่ เน ้นความจำเป ็นข ั ้นพื ้นฐาน  (Basic minimum Need 
Approach)   วงศ์สถิตย์  วิสุภี (2560) ได้กล่าวว่า แนวคิดน้ีเป็นเป็นหลักการที่สร้างความชัดเจนมาก
ข้ึ น           
การพัฒนาจะต้องมุ ่งไปที ่คน มิใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจ  เพราะคนและคุณภาพชีวิตของคน  
คือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องได้รับการพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ยุทธวิธี
การพ ัฒนาหลายด ้าน  ประกอบก ับความเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจ  การ เปล ี ่ ยนแปลง  
เชิงโครงสร ้าง การปฏิร ูปสถาบัน ทั ้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดย มีเป ้าหมาย 
เพื ่อขจัดความยากจนและการว่างงาน และมุ ่งให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายการบริการ  
ขั ้นพื ้นฐาน  เนื ่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั ้งนี ้ องค์ประกอบของความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่  
1) ส ุขภาพและเง ื ่อนไขทางประชากรต่างๆ  2) อาหารและสารอาหาร 3 ) การศึกษารวมทั้ง  
การรู้หนังสือและความเช่ียวชาญต่างๆ  4) เงื่อนไขการทํางานและสภาพการจ้างงาน 5) การบริโภคและ
การออม  6)  การคมนาคม 7)  ที่ อย ู ่ อาศ ัยรวมท ั ้ งส ิ ่ งอ ํ านวยความสะดวกภายในบ ้ าน  
8) เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 9) การพักผ่อนหย่อนใจ และ 10) สวัสดิการทางสังคม     
กรมการพ ัฒนาชุมชน (2559)  กล ่าวว ่า ข ้อม ูลความจำเป ็นพ ื ้นฐาน (จปฐ.)  ค ือ ข ้อมูล 
ในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานข้ันต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลา
หนึ่งๆ  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ำของเครื่องช้ีวัดว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหน
ใ น ช ่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ห น ึ ่ ง ๆ  แ ล ะ ท ำ ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ 
ทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับ
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ใด ม ีป ัญหาท ี ่จะต ้องแก ้ไขในเร ื ่องใดบ ้าง เป ็นการส ่งเสร ิมให้ประชาชน เข ้ามามีส ่วนร ่วม 
ในการพ ัฒนาตนเอง ครอบคร ัว และส ั งคมอ ันเป ็นนโยบายสำค ัญในการพ ัฒนาประเทศ  
และมีหลักการสำคัญของข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน  ได้แก่  1) ใช้เครื ่องช้ีวัดความจำเป็นพื ้นฐาน 
เป ็นเคร ื ่องม ือของกระบวนการเร ียนร ู ้ของประชาชนในหม ู ่บ ้าน/ช ุมชน   เพ ื ่อให ้ประชาชน 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความ
จำเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่  2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการความ
จำเป็นพื้นฐาน นับตั้งแต่การกำหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ท ี ่ ผ ่ า น ม า   3)  ใ ช ้ ข ้ อ มู ล 
ความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
แท ้ จ ร ิ ง ของหม ู ่ บ ้ าน/ช ุ มชน สามารถใช ้ทร ัพยากรท ี ่ ม ี อย ู ่ อย ่ า งจำก ั ดได ้ อย ่ า งท ั ่ ว ถึง 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น 
ประโยชน์ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ได้แก่  1) ประชาชน จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์
ค ุณภาพช ี ว ิ ตของตนเอง  แ ละคร ั ว เ ร ื อน  และสามารถปร ับปร ุ งค ุณภาพช ี ว ิ ต ให ้ ด ี ข้ึ น 
ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การดูแลสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู ่ และความปลอดภัยของสมาชิก
คร ัวเร ือน 2) ประชาชน สามารถเข ้าถ ึงและได ้ร ับสว ัสด ิการด ้านต ่างๆ จากร ัฐ โดยเฉพาะ 
การช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐอย่างทันท่วงที เมื่อได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 
เพราะได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ   3) ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู ่บ้าน องค์กร หรือ 
กลุ่มภายในหมู่บ้าน/ชุมชนจะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน 
และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและ
จ ั ง ห ว ั ด  ต ล อ ด จ น ภ า พ ร ว ม ใ น ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ท ศ  เ พ ื ่ อ น ำ ไ ป ใ ช ้ ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย 
วางแผนปฏิบัติการ กำหนดกิจกรรม เพื ่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    
5) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่างทัว่ถึง ทุกพื้นที่ เขตชนบทหรือเขตเมือง           ทั้ง
ในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน  6) ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนข้ึนไป 
ไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอีกทางหนึ่ง 
เคร ื ่ องช ี ้ ว ัดข ้อม ูลความจำเป ็นพ ื ้นฐ าน ช ่วงแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคมแห่ ง ชาติ  
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  กำหนดเครื่องช้ีวัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมลู
ความจำเป็นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 5 หมวด และมี 31 ตัวช้ีวัด  ดังตาราง 1 
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ตาราง  1   ตัวช้ีวัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมลูช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
                 และสังคม ปี 2560 – 2564   
 

ท่ี ตัวชี้วัด  หน่วย 
หมวดท่ี 1 : สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 
1 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป คน 
2 เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คน 
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คน 
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ครัวเรือน 
5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ครัวเรือน 
6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี คน 
7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที คน 
หมวดท่ี 2 : สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 
8 ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรือน 
9 ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ครัวเรือน 
10 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ครัวเรือน 
11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ครัวเรือน 
12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธ ครัวเรือน 
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครัวเรือน 
หมวดท่ี 3 : การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
15 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน คน 
16 เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน 
17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า คน 
18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ  

ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
คน 

19 คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คน 
หมวดท่ี 4 : การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 
20 คนอายุ15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ คน 
21 คนอายุ60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ คน 
22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี คน 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน 
หมวดท่ี 5 : ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด 
24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา คน 
25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คน 
26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คน 
27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น ครัวเรือน 
31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ครัวเรือน 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เร ื ่อง  คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  

เขตปกครองอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ปี 2562 ของเขตปกครองอำเภอบางระกำ  มี 13  เขตปกครอง  จำนวน 562 คน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขตปกครองอำเภอบางระกำ ปี 2562   จำนวน 2  เขตปกครอง   
รวม 30  คน  และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จำนวน 6  คน  รวม 36 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ใช้เขตปกครอง 
เป็นหน่วยสุ่ม  (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550, หน้า. 114)  ดังภาพประกอบ 1 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มประชากรเขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก     ใช้เขตปกครองเป็นหน่วยสุม่ 13  หน่วย    
เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการศ ึกษา  ประกอบด้วย  1)  แบบส ัมภาษณ์สภาพป ัญหาการจ ัดเก็บ 
ข้อม ูลความจำเป็นพื ้นฐาน 2) แบบประเมินค ุณภาพแนวทางการบริการงานจ ัดเก ็บข้อมูล 
ความจำเป็นพื้นฐาน และ 3) แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี  2560-2564  (ฉบับย่อ) 
  ผ ู ้ศ ึกษาได้ทำการออกแบบ การสร้างและหาคุณภาพเครื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการศึกษา โดยผ่าน 
การตรวจสอบคุณภาพด้านความครงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  และการตรวจสอบ
ค ุณภาพด ้านความเหมาะสม ด ้วยค ่ าเฉล ี ่ ย  ส ่ วนเบ ี ่ ยงเบนมาตรฐาน และค ุณภาพ 5 ระดับ   
สำหรับเขตปกครองอำเภอบางระกำ จ ังหวัดพิษณุโลก โดยมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  
มี  7 ข้ัน ดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  สำรวจและกำหนด
ครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จัดทำ/ปรับปรุง คำสั ่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บฯ  
ทุกระดับ คำสั ่งผู ้จ ัดเก็บข้อมูล และคำสั ่งผู ้บันทึกข้อมูล ลงทะเบียน/แก้ไข ผ ู ้ใช้งานโปรแกรมฯ  
ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดส่งกรมอนุม ัติสิทธิ   คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  
ทุกระดับ วางแผนการจัดเก็บข้อมูล  

ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 2 เขตปกครอง 
           จ านวน 36  คน 

ภาพที่  1  สุ่มตวัออย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) 
แหล่งที่มา:  จติราภา กุณฑลบุตร, 2550, หนา้. 115. 
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         2.  ขั ้นการให้ความรู ้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกขุมความรู ้ (Knowledge Assets)  
ผู้ศึกษาได้ออกแบบข้ันการให้ความรู้ ความเข้าใจ  ได้แก่ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
รายละเอียดความหมายตัวช้ีวัด  รวม 5 หมวด 31 ตัวช้ีวัด  การจัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
หมู่บ้าน / ตำบล   แนะนำการใช้แบบสอบถามฉบับย่อ  การมอบกลยุทธ์ในการทำงาน ผลการได้รับการ
ยอมรับของข้อมูล   
                 3.  ขั ้นการประชาสัมพันธ์  ผู ้ศึกษาได้ออกแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู ้ปฏิบัติงาน 
การจัดเก็บข้อมูลและประชาชนผู ้ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ที ่ได้ปฏิบ ัติมา และเพิ ่มเติมวิธีการ 
ในการประชาส ัมพ ันธ ์  ได ้แก ่  จ ัดทำจ ุลสารประชาสัมพ ันธ ์ให ้ผ ู ้จ ัด เก ็บข ้อม ูลและผู ้ ให ้ข้อมูล   
จัดทำแบบสอบถามสำหรับการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานฉบับย่อ  ก่อนจะทำการจัดเก็บข้อมูลตอ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนรู้ล่วงหน้า   
              4.  ขั ้นจัดเก็บ/บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ได้ออกแบบขั้นการปฏิบัติการจัดเก็บ 
ข้อมูล จปฐ. ได้แก่  รณรงค์ เชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำส่งข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
              5.  ขั้นตรวจสอบคุณภาพและรับรองข้อมูล ได้ออกแบบขั้นการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล ได้แก่ พัฒนากรและผู ้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผลข้อมูล จปฐ.  ต่อคณะทำงานบริหาร 
การจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล พัฒนาการอำเภอนำเสนอผลข้อมูล จปฐ.  ต่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลระดับอำเภอ และพัฒนาการจังหวัดนำเสนอผลข้อมูล จปฐ.  ต่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ระดบัจังหวัด  พร้อมจัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัดส่งกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป 
    6.  ขั้นการรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานไปยังศูนย์ข้อมูลจังหวัด  จากประสบการณ์ 
ที่ได้ปฏิบัติมาและเพิ่มเติมวิธีการในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ รายงานผลความก้าวหน้าแบบ  Online   
ที่ เว ็บไซต์ของสำนักงานเพื ่อทำการจัดเก็บและตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมทั ้งรายงาน 
ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ต่อไป   
  7.  ขั้นนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานไปใช้   เป็นภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต ้องถือเป็นภาระหน้าท ี ่  ท ี ่จะต้ องช ่วยกันยกระด ับค ุณภาพชีว ิตของประชาชน รายได้เฉลี่ย 
ของครัวเรือนที่ต่ำกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี ให้นำมาเป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจน             
 

ข้ันตอนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่มีคุณภาพ  ดังภาพประกอบ 2  
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพที่  2   ขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. ที่มีคณุภาพ  
เขตปกครอง อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพิษณุโลก 
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 ด ั งน ั ้ น   ค ุณภาพการจ ั ดเก ็ บข ้ อมู ลความจำเป ็นพ ื ้ นฐาน จปฐ.  สำหร ับ เขตปกครอง 
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  จึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ  ได้แก่  1)  เตรียมการและ 
วางแผนการจัดเก็บข้อมูล    2)  ขั้นให้ความรู้  3)  ขั้นประชาสัมพันธ์   4)  ขั้นจัดเก็บและบันทึกข้อมูล   
5)  ตรวจสอบคุณภาพและรับรองข้อมูล  6)  การรายงาน   7)  ขั้นนำข้อมูลไปใช้   รวม 7 องค์ประกอบ  
สอดคล้องกับแบบประเมิน  จำนวน  31 ข้อ  
        การเก็บรวบรวมข้อมูล จปฐ. เขตปกครองอำเภอบางระกำ มีการดำเนินการตามขั้นตอน 
ได้แก่ 1) สัมภาษณ์เกี ่ยวกับสภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานกับกลุ ่มตัวอย่าง   
2) ประเมินคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่จัดเก็บได้  3) ประเมินผลการทดลองจัดเก็บ
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม (ฉบับย่อ)   
 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดของการศึกษา  ดังภาพประกอบ 3 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
                        
                                       
 

ภาพท่ี  3   กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการวิ เคราะห์สภาพปัญหาการจ ัดเก ็บข ้อม ูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ.)   

ของเขตปกครองอำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  ดังนี ้
ด้านที่ 1  สภาพปัญหาด้านคน (Man) ผู้เก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล พบสภาพปัญหา ดังนี้           1) 

ผู้จัดเก็บข้อมูลไม่เข้าใจในการตั้งคำถาม มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด  2) ผู้จัดเก็บข้อมูลเร่งรีบ ถาม
คำถามไม ่ครบ  ม ีป ัญหาอย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ส ุด  3) ผ ู ้จ ัดเก ็บข ้อม ูลกรอกข้อม ูลเองไม ่ ได้  
ไปสอบถามจริงมีปัญหาอยู ่ในระดับมาก  4) ผู ้จ ัดเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกครัวเรือน 
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  5) ผู้จัดเก็บข้อมูลมีความยากลำบากในการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่อยู่  
ในเขตปกครองมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด  6) ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลของตนเอง โดยเฉพาะข้อมูลดา้น
สุขภาพมีปัญหาอยู่ในระดับมาก   7) ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลไม่ตรงความจริง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
8)  ผู้ให้ข้อมูลไม่เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับมามีปญัหาอยู่ในระดับมากที่สดุ 9) ผู้ให้ข้อมูลไม่อยาก
ตอบคำถามที่ตั้งข้ึนมา เพื่อต้องการปกปิดข้อเท็จจรงิของตนเองมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  10) ผู้ให้ข้อมูล
ต อ บ ค ำ ถ า ม ว ่ า ค ร อ บ ค ร ั ว ม ี ค ว า ม อ บ อ ุ ่ น ม ี ป ั ญ ห า อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ป า น ก ล า ง   
เฉลี่ยสภาพปัญหาด้านคน (Man) ผู้เก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย   ร้อยละ 78.71  
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ด้านที่ 2  สภาพปัญหาเครื่องมือ/อปุกรณ์ (Materials)  การจัดเก็บข้อมูลมสีภาพปัญหา ดังนี้ 1)  
เร่งรีบในการบันทึกทำให้มองข้อมูลในแบบสอบถามผิดพลาด มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด     2) ข้อมูล
ใ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ไ ด ้ ไ ม ่ ค ร บ  แ ต ่ จ ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง บ ั น ท ึ ก  ม ี ป ั ญ ห า อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก   
3) โปรแกรมบังค ับ เลยนึกข้อมูลเองและป้อนเข ้าโปรแกรม ม ีป ัญหาอยู ่ในระดับปานกลาง   
4) โปรแกรมเปลี ่ยนแปลงทุกปี ต้องเรียนรู ้ในการติดตั้งและป้อนข้อมูล มีปัญหาอยู ่ในระดับน้อย   
5) ระบบไม ่ เสถ ียร  ป ้อนข ้อม ูลก ็จร ิ ง  แต ่ ไม ่ ได ้บ ั นท ึก  ม ีป ัญหาอย ู ่ ในระด ับปานกลาง   
เฉลี่ยด้านปัญหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Materials) การจัดเก็บข้อมูล มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย
ร้อยละ 66.66 

ด้านที่ 3 สภาพปัญหางบประมาณ (Money) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล มีสภาพปัญหา ดังนี้  
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื ่องมือดำเนินการ มีปัญหาอยู ่ในระดับมากที่ส ุด  2)  ค่าใช้จ่าย 
ในการให้ความรู ้ ประชุมชี ้แจง มีป ัญหาอยู ่ในระดับมาก  3) ค่าใช้จ ่ายในการประชาสัมพันธ์  
มีปัญหาอยู ่ในระดับมากที่ส ุด  4) งบประมาณในการจัดหาเคร ื ่องมือ มีปัญหาอยู ่ในระดับน ้อย   
5) งบประมาณในการบริหารจัดการ มีปัญหาอยู ่ในระดับมากที่ส ุด  เฉลี ่ยด้านปัญหางบประมาณ 
(Money) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลมีปัญหาอยู่ในระดับ มาก เฉลี่ยร้อยละ 76.40 
 ด้านที่ 4  สภาพปัญหาการบริหารจัดการ (Management) จัดเก็บข้อมูล  มีสภาพปัญหา ดังนี้ 
1) เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด  2) การจัดเก็บ/บันทึกและ
ประมวลผลข ้อม ูล  มี ป ัญหาอย ู ่ ในระด ับมาก  3) ตรวจสอบค ุณภาพและร ับรองข ้อมูล  
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  4) การรายงาน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  5) การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
มีปัญหาอยู ่ในระดับมากที่สุด  เฉลี ่ยด้านปัญหาการบริหารจัดการ (Management) จัดเก็บข้อมูล 
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ยร้อยละ  24.40 

ด้านที่ 5  ผ ล ส ะท ้ อนจากกา รบร ิห า ร งานจ ั ด เ ก ็ บข ้ อม ู ล   ม ี ส ภาพป ัญหา  ด ั งนี้     
1) ผู ้ให้ข้อมูลเบื ่อที ่จะตอบคำถามมีปัญหาอยู ่ในระดับมาก  2) ผู ้ให้ข้อมูลไม่อยากเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี ่ยวกับข้อเส ียของตนเองมีปัญหาอยู ่ในระดับปานกลาง  3) ผู ้ให้ข้อมูลมีเวลาให้ข้อมูลน ้อย 
มีปัญหาอยู ่ในระดับมาก  4) ผู ้ให้ข้อมูลไม่ตอบคำถามตามความเป็นจริง มีปัญหาอยู ่ในระดับมาก   
5) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลจำข ้อม ูลครอบคร ัวต ัวเองได ้ ไม ่ครบถ ้วน ม ีป ัญหาอย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ สุด   
เฉลี่ยด้านผลสะท้อนจากการจัดเก็บข้อมูลมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  เฉลี่ยร้อยละ 72.30   

ด้านที่ 6  ความคิดเห็นเพิ่มเติม  มีความคิดเห็นเพิ่มเติม  ดังนี้  1) ควรให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดเก็บข ้อมูลเพิ ่มขึ ้นมีความคิดเห็นอยู ่ในระด ับมากที ่ส ุด หร ือค ิดเป็นร ้อยละ 9.74  
2) ควรม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ผ ู ้ ให ้ข ้อมูลมากกว่าน ี ้  ม ีความคิดเห ็นอย ู ่ ในระด ับมากที ่สุด  
หรือคิดเป็นร้อยละ 89.74  3) ควรปรับปรุงแบบสอบถาม  ข้อคำถามข้อมูลให้ข้อความกะทัดรัด 
ม ีความคิดเห ็นอย ู ่ ในระด ับมากท ี ่ส ุด หร ือค ิดเป ็นร ้อยละ 87.18  4) ควรเพ ิ ่มงบประมาณ 
ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้มากขึ ้น มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด หร ือคิดเป็น 
ร้อยละ 82.05   5) ปรับปรุงโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายและสะดวกข้ึน  
มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร ้อยละ 71.79  เฉล ี ่ยด้านความคิดเห็นเพิ ่มเติม 
มีความคิดเห็นร้อยละ 84.88  อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปรวมเฉลี่ย ด้านสภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทั ้ง 6 ด้าน รวมเฉลี ่ยร้อยละ 73.59  อยู ่ในระดับมากซึ ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
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               2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่จัดเก็บได้ 
ของเขตปกครองอำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีได้ทำการจัดเก็บ
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่าง 36 คน  ดังนี้   

1) เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพเฉลี่ย  3.97, S.D. = 0.52  
อยู่ในระดับมาก   

2)การให้ความรู ้ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพเฉลี ่ย 2.66,  S.D. = 0.56  
อยู่ในระดับปานกลาง   

3)การประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพเฉลี่ย  2.39,  S.D. = 0.64  
อยู่ในระดับมาก   

4)การจัดเกบ็และบันทึกข้อมูล จปฐ.  มีคุณภาพเฉลี่ย 4.01, S.D. = 0.64  อยู่ในระดับ 
มาก  

5)ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองข้อมูล จปฐ.  มีคุณภาพเฉลี่ย 4.33, S.D. = 0.68   
อยู่ในระดับมาก   

6) ด้านการรายงานข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพเฉลี่ย 4.30,  S.D. = 0.64  อยู่ในระดับมาก   
7) การนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ มีคุณภาพเฉลี่ย  4.29,  S.D. = 0.68 อยู่ใน 

ระดับมาก  
มีคุณภาพรวมเฉลี่ย  4.18,  S.D. = 0.62  อยู่ในระดับ มาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 

 3. ผลการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขตปกครองอำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก โดยทดลองเก็บข้อมูล จำนวน  30  ครัวเรือน ของเจ้าหน้าที ่จัดเก็บข้อมูล  
(กลุ่มตัวอย่าง)  จำนวน 36 คน  ซึ่งมีผลการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)   ดังนี ้
    1)  คุณภาพด้านการเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล มีผลการพัฒนาเฉลี่ย  4.23, S.D. = 
0.62  อยู่ในระดับมาก   
   2) คุณภาพด้านการการให้ความรู้การจัดเก็บข้อมูล มีผลการพัฒนาเฉลี่ย  4.48,            S.D. =0.62  
อยู่ในระดับมาก                  
   3)  ค ุณภาพด ้ านก า ร ด ้ า นก า ร ป ร ะชาส ั มพ ั น ธ ์  ม ี ค ุ ณภาพ เ ฉล ี ่ ย   4.51,  S.D. = 0.61   
อยู่ในระดับมากที่สุด   
   4) คุณภาพด้านการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล เฉลี่ย  4.14, S.D. =0.60 อยู่ในระดับมาก  
   5)  ค ุณภาพการตรวจสอบค ุณภาพและการร ั บ รองข ้ อม ู ล  เ ฉล ี ่ ย   4.46 ,  S.D. = 0.58  
อยูใ่นระดับมาก  
   6)  คุณภาพด้านการรายงานข้อมูล เฉลี่ย   4.49, S.D. = 0.61  อยู่ในระดับมาก  
    7) คุณภาพด้านการจำข้อมูล จปฐ. ไปใช้  เฉลี่ย   4.49, S.D. = 0.64  อยู่ในระดบัมาก 
เฉลี่ยผลการพัฒนาคุณภาพแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน รวมเฉลี่ย  4.45,     S.D. = 
0.64  อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคุณภาพในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 

สรุปผลการศึกษา 
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              1. สภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานของเขตปกครองอำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก  ภาพรวมมีปัญหาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีปัญหาควรได้รับการพัฒนา ได้แก่  
ด้านการให้ความรู้ และด้านการประชาสัมพันธ์  
 2. คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานที่จ ัดเก็บได้  พบว่า ผลการประเมิน     
ค ุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานท ี ่จ ัดเก็บได้ม ีคุณภาพ เฉลี ่ยอย ู ่ ในระดับมาก   
ด้านที่มีคุณภาพปานกลาง คือ ด้านการให้ความรู้ ด้านที่มีคุณภาพน้อยคือ ด้านการประชาสัมพันธ์    
3. ผลการพัฒนาคุณภาพแนวทางการจดัเก็บข้อมูลความจำเปน็พื้นฐาน มีผลการประเมิน     อยู่ในระดับ
ม า ก ท ุ ก ด ้ า น  ด ้ า นท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภ า พม าก ท ี ่ ส ุ ด  ค ื อ  ด ้ า น ก า ร ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ ์  น อ ก นั้ น 
มีคุณภาพระดับมากทุกด้าน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

1. สภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของเขตปกครองอำเภอบางระกำ  จังหวัด
พิษณุโลก  ภาพรวมมีปัญหาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีปัญหาควรได้รับการพัฒนา ได้แก่  ด้านการให้
ความรู้และด้านการประชาสัมพันธ์ ปัญหาที่พบ คือ การรวบรวมข้อมูล การรายงาน และการนำข้อมูล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาชนในเขตปกครองหลายประการ ได้แก่  ด้านคน (Man) ผู้เกบ็
ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Materials) การจัดเกบ็ข้อมูลมี
ป ั ญ ห า อ ยู่ ใ น ร ะ ด ั บ ป า น ก ล า ง  ด ้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ( Money) ท ี ่ ใ ช้  
ในการจัดเก็บข้อมูลมีปัญหาอยู่ในระดับมาก   ด้านการบริหารจัดการ (Management) จัดเก็บข้อมูล 
มีป ัญหาอยู ่ในระดับปานกลาง และด้านผลสะท้อนจากการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลมีป ัญหา 
อยู่ในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของ
เขตปกครองย ั งขาดค ุณภาพในการจ ัด เก ็บข ้อม ู ล  ซ ึ ่ ง สอดคล ้อ งก ับผลการศ ึ กษาของ   
วุฒินันต์ จันทะฤทธ์ิ (2561, หน้า. 35) ได้รายงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน จ ังหวัดนครปฐม ซึ ่งพบว่า  การจัดเก็บข้อมูลได้ 
ไม่ครบตามที่กำหนด ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน เกิดความผิดพลาดในการบันทึก และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  พุฑฒิพงษ์ ฤาชัย (2558, บทสรุป) ได้ศึกษา แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้
ข ้อม ูลท ี ่ ถ ูกต ้องครบถ ้วนการประชาส ัมพ ันธ ์  มี การประชาส ัมพ ันธ ์ ในการจ ัดเก ็บข ้อมูล 
ทั้งก่อนและหลังการจัดเก็บข้อมูล และในทำนองเดียวกันกับ  ดวงกมล คณโฑเงิน (2559, บทคัดย่อ)ได้
ทำการวิจัยคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยชี้วัดคุณภาพของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย 5 
ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม ด้านสภาพแวดล้อมและด้านสุขภาพ
อนามัย  
                    2. คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่จัดเก็บได้  พบว่า ผลการประเมิน     
ค ุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐานท ี ่จ ัดเก็บได้ม ีคุณภาพเฉลี ่ยอย ู ่ ในระดับมาก   
ด้านที่มีคุณภาพปานกลาง คือ ด้านการให้ความรู้  ด้านที่มีคุณภาพน้อย คือ ด้านการประชาสัมพันธ์                       
จากการออกแบบโดยเพิ ่มเติมขั ้นตอนการให้ความรู ้ การประชาสัมพันธ์ในแนวทางการบริหารจัดการ   
จึงทำให้แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ  วรกาล ไชยศล (2558, สรุปผล)  กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลให้ประสบความสำเร็จ 
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การตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้น
การจ ัดการข ้อม ูลให้ม ีประสิทธ ิภาพ เพ ื ่อนำไปสู ่การตัดส ินใ จที ่ถ ูกต ้องจะช่วยให ้องค ์การ 
อยู่รอดได้ในการแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ การจัดการฐานข้อมูล  ในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ถึงแม้
จะม ี เคร ื ่องคอมพิวเตอร์ท ี ่ม ีประสิทธ ิภาพดีแล ้วย ังต ้องมีช ุดคำสั ่ ง (Software) ที ่จะควบคุม 
การทำงานของเคร ื ่องอีกด ้วย  ซ ึ ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  รุ ้งทอง เขื ่อนขัน (2560, บทคัดย่อ) 
ไ ด ้ ว ิ จ ั ย ประส ิ ทธ ิ ภ าพกา รนำระบบส ารสน เทศ เพ ื ่ อกา รบร ิ ห า ร โค ร งกา ร  ( E-Project)  
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพการนำระบบสารสนเทศ 
เพื ่อการบริหารโครงการมาใช ้ในการบร ิหารโครงการ โดยภาพรวมทุ กด้าน มีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับมาก  
    ดังนั ้น  การบริหารงานการจัดเก็บข้อมูลของเขตพื้นที ่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ส ิ ่งสำคัญต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของ  การสร้างความรู้  
ความเข้าใจ การจัดเก็บ การสร้างแบบสอบถามฉบับย่อและการประชาสัมพันธ์ให ้ประชาชน 
ที่เป็นผู ้ให้ข้อมูลได้ทราบถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที ่จะได้รับจากการให้ข้อมูลที ่เป็นจริง   
มีคุณภาพ เช่ืองถือได้  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ย่างมีประสิทธิภาพ 
            3. ผลการพัฒนาคุณภาพแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน มีผลการประเมิน     
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ นอกนั้นมีคุณภาพระดบั
มากทุกด้าน ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิราวรรณ ธรรมเสนีย์ และบุญสม เกษะประดิษฐ์ (2561)  
ได้ศึกษาสถานภาพและการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน เทศบาลตำบลสุเทพ  
อำเภอเมือง ผลการวิจัยพบว่า  การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน มาใช้ในการ 
วางแผนการปฏิบัติงาน ในทำนองเดียวกันกับภาธิดา สมิง (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา 
ค่าดัชนีจำแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  1) 
หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 61.1 เป็นชาย ส่วนใหญ่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา มีอาชีพเป็นเกษตรกร 2) 
จ า ก ก า ร ศ ึ ก ษ า พ บ ว ่ า  ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ท ี ่ ส า ม า ร ถ จ ำ แ น ก ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
ในหมู่บ้านก้าวหน้า และหมู่บ้านล้าหลัง  และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ดวงกมล คณโฑเงิน (2559, บทคัดย่อ)ได้
ทำการว ิจ ัยค ุณภาพชีว ิตของประชากรในเขตอำเภอหาดใหญ่ จ ังหวัดสงขลา พื ้นที ่จ ังหวัดสมุทรสาคร  
และพื ้นที ่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยชี ้วัดคุณภาพของประชาชนในเขต 
ควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านที ่อยู ่อาศัย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม  
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัย  
   ดังนั้น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยใช้เครื่องช้ี
วัดความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือจะทำให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชน
ว่าบรรลุตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพ  (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ, 2562) 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
   1. การนำคุณภาพของแนวการจัดเก็บข้อมูลไปใช้  ควรปฏิบัติตามขั ้นตอนของ  
แต่ละองค์ประกอบให้ครบถ้วน ทั้ง 7 องค์ประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได ้
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   2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและเจ้าหน้าที ่จัดเก็บข้อมูล
ระดับอำเภอเกี ่ยวกับการใช้แบบสอบถามฉบับย่อ เพื ่อสะดวกในการนำไปใช้ให้เก ิดประโยชน์  
อย่างสูงสุด 
   3. ควรเปิดโอการให้ประชาชนผู้ใหข้้อมูลได้อธิบายความเดือดรอ้น ความจำเป็นที่แท้จรงิ เพื่อให้
เขาได้เข้าใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บได้มีประโยชน์และส่งผลให้คุณภาพชีวิตเขาดีข้ึนได้   
   4. การสัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าหน้าที ่ควรจัดเป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้มี  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปขุมแห่งความรู้ ปัญหาและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
   5. เครื่องมือที่ใช้การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน(จปฐ.) ควรให้ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลมีส่วนในการให้ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน  
   6. การดำเน ินการศ ึกษาควรม ีการเปร ียบเท ียบผลการจ ัดเก ็บข ้อม ูลที่ เ กิด 
จากการทดลอง การจัดเก็บหรือผลกระทบหลังจากการใช้เครื่องมือ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสมมติฐาน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
น้ำฝน  สิงขรณ์ 1 

รศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล 2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 2) คุณลักษณะกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก และ 3) แนวทางพัฒนาด้านการบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 114 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการวิจัย สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent 
Samples T-test , One-way ANOVA และ Pearson Correlation Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.01 และ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านองค์การที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ คือ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี  ซึ ่งลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก  การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านองค์การที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้านภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการบริการมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ในระดับปานกลาง  ส่วนปัจจัยด้านองค์การในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ในระดับสูง ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิง
บวกไปในทิศทางเดียวกัน  การทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ด้านอาชีพมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก  ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่ใช้บริการ และการใช้บริการของธนาคารอื่นไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
 
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์ , ผลิตภัณฑ์ , การบรกิาร , เทคโนโลยี , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

1 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ ไทย  โดยได้ก่อตั้งเมื่อ 8 

มิถุนายน 2488 มีการจดทะเบียนทุน จำนวน 5 ล้านบาท  เมื่อเริ่มก่อตั้งนั้น ทางธนาคารให้ความสนใจ
เฉพาะลูกค้ารายเล็ก ๆ ที่ประกอบอาชีพเกษตร  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนไทยส่วนใหญ่การจัดต้ัง
ธนาคารกสิกรไทยที่ส่งเสริมการออมและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนั้น ทำให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะฝืดเคืองเริ่มเกิดสภาพคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น ต่อมาทางภาครัฐบาล
ได้ดำเนินการเปิดการค้าเสรีทางการเงิน ส่งผลให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาเปิดธนาคารในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจภาคการเงินการธนาคารเริ่มเข้าสู่สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งธนาคารกสิกรไทย
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจึงได้เริ่มพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้ง
รายเก่าและรายใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม  
โดยเริ่มตั้งแต่การปรับรื้อกระบวนการทำงานที่เรียกว่า Re-engineering ซึ่งถือเป็นภาคเอกชนรายแรก
ของไทยที่นำระบบนี้เข้ามาใช้ในองค์กร  ผลจากการปรับรื้อกระบวนการทำงานถือว่าเป็นส่วนสำคญัที่
ทำให้ธนาคารมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีเพิ่มข้ึน  จึงทำให้ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ หลังจากประสบความสำเร็จในการปรับรื้อกระบวนการทำงาน 
(ธนาคารกสิกรไทย, 2562) 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ธนาคารกสิกรไทยจึงกลายเป็นสถาบันทาง
การเงินที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง” ซึ่งทางธนาคารกสิกรได้ออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รายบุคคล ลูกค้าเอสเอ็มอี ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก บัตรเครดติ 
บัตรเดบิต บัตรเงินด่วน สินเช่ือบุคคล สินเช่ือบ้าน สินเช่ือรถ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม 
หุ้น ตราสารต่าง ๆ ซึ่งการที่ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นส่วนสำคัญที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้
เลือกมาใช้บริการของธนาคารได้เพิ่มข้ึน  และจากผลการจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of 
the Year 2019 โดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ได้รับการจัดลำดับอยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 182,231.62 ล้าน
บาท และมีกำไรสุทธิรวม 38,459.12 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 12% จากปีก่อน (กระปุกดอทคอม, 2562) ซึ่ง
ในปี 2562 ภารกิจที่สำคัญของธนาคารเป็นการเดินหน้าเพื่อขยายฐานลูกค้า และหาทางสร้างรายได้เพิม่
จากการทำธุรกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะการสร้างแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น K PLUS ที่มีศักยภาพในการ
ให้บริการทางการเงินทีต่อบสนองความพึงพอใจแก่ลกูค้าทั่วไปและลูกค้าเอสเอ็มอีได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนสำคัญที่มีผลทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการรักษามาตรฐานการบริการที่ดีให้ยั่งยืน 

https://money.kapook.com/view208710.html
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และปรับปรุงพัฒนาด้านที่ยังบกพร่องหรือมีจุดด้อยให้สูงตามมาตรฐาน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์การทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดพิษณุโลก 
2)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
3)  เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาด้านการบริการลูกค้าทีม่าใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จงัหวัดพิษณุโลก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1) ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน 
2) ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดพิษณุโลก 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้บริการ 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินกิจการนาน
กว่า 70 ปี สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินผ่านพ้นมาได้ด้วย
นโยบายและมาตรการปรับรื้อกระบวนการทำงาน  ซึ่งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจทางธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ
ใหม่ และการกำหนดยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื ่อก้าวสู ่การเป็นผู ้นำของสถาบันการเงินด้านการ
เสริมสร้างระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของไทย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาพลักษณ์ของ  Kotler     
(2000) ที่กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นภาพรวมของความคิด ความเชื่อ และรวมทั้งความประทับใจของ
บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดภาพลักษณ์ที่ว่าการปรับภาพลักษณ์หรือการสร้างภาพลักษณ์ 
องค์กรควรจะต้องปรับรื ้อภาพลักษณ์ทั ้งระบบ และควรจะต้องดำเนินการปรับรื้ อให้เป็นไปในทาง
เดียวกันไม่ใช่ทำไปคนละแนวทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุ่งยากที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ การ
ปรับภาพลักษณ์อาจจะเปลี่ยนทั้งระบบแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะค่อย ๆ  ทยอยเปลี่ยนที่ละแผนกที่ละฝ่าย
ก็ได้  ทั้งนี้การทยอยเปลี่ยนจะมีข้อดีทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนขนาดใหญ่ (ชาติ
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ชาย สุภัควนิช, 2551)  สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์เป็นความคิด ความเช่ือ ความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้า
หรือบริการนั้น 

เมื่อภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือผู้บริโภคแล้ว ด้านผลิตภัณฑ์เป็น
ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ มีคุณค่าและคุณภาพที่ดีตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต้องมีรูปแบบรูปร่างที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพที่ดีเหมาะสมที่จะถูกซื้อไปในการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสิ ่งที ่จับต้องได้หรือสิ ่งที ่จับต้องไม่ได้ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ซื้อไปใช้ได้รับประโยชน์  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น เสื้อผ้า กระเปา๋ 
รองเท้า หนังสือ คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น การชมภาพยนตร์ การชมดนตรี การ
ชมกีฬา สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ลูกค้า 

ในด้านการบริการนั้น ลูกค้าหรือผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคาดหวังการบริการที่ดีเยี่ยมจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของพนักงาน ช่องทางการติดต่อซื้อสินค้าและบริการและ
รวมทั้งข้ันตอนการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) 
ที่กล่าวว่า การบริการ คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงานเสนอสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง เช่น สถานที่ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ  สอดคล้องกับแนวคิดของวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) กล่าวว่า การบริการเป็นกิจกรรม
หรือการกระทำที่องค์กรหรือบุคคลหนึ่งทำให้หรือส่งมอบให้อีกองค์กรหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นความ
ตั้งใจที่จะส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่องค์กรหรือบุคคลนั้น  สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541) ที่กล่าวว่า การบริการเป็นกิจกรรมเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อส่งมอบการ
บริการที่สร้างความประทับใจ และให้บริการที่รวดเร็วถูกต้อง  สรุปได้ว่า การบริการเป็นการกระทำที่
บุคคลหรือองค์กรส่งมอบสินค้าหรือบริการด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ซื้อหรือลูกค้า
มากที่สุด 

นอกจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการแล้ว ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็น
อีกปัจจัยที่สำคัญ เพราะว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ซึ่ง
ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี จึงได้นำเทคโนโลยีเข้า
มาใช้กับระบบการทำงานของธนาคาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านแพลตฟอร์มของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) กำหนดกลยุทธ์การให้บริการ อาทิเช่น เน้นการให้บริการมากกว่า มุ่งสร้างความไว้วางใจต่อ
ลูกค้า และสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้  โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันหลัก ได้แก่  K PLUS และ K PLUS SME ซึ่งเป็นระบบ 
Digital Banking ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและครอบคลุม (ธนาคารกสิกรไทย, 
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2561) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวว่า Digital literacy เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และสื่อออนไลน์มาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ
องค์กรและผู้ใช้งาน (บล็อคสปอทดอทคอม, 2562)  สรุปได้ว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่องค์กรนำมาใช้ 
เพื่อสร้างความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้บริการ โดยนำมาประมวลเฉพาะปัจจัย

ด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ดังนี้ 
ด้านภาพลักษณ์มีผลต่อการเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ จันต๊ะปัญญา 

(2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลอืกใช้บรกิารธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
นครเชียงราย พบว่า ประชาชนให้ความสำคัญปัจจัยด้านภาพพจน์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาตยา หงส์ร่อน (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยใน
การเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ 3 ของลูกค้าในเขตบริการทับซ้อน พบว่า ปัจจัยด้าน
ความเช่ือถือเป็นปัจจัยอันดับที่สองที่ลูกค้าเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ 3  ซึ่งสรุปได้
ว่า ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดความเชื่อถือ และเกิดการยอมรับ
พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้บริการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐมน แสนสมชัย (2551) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลำพูน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติและพนักงานฝ่ายบังคับบัญชา  สอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทร อภิภัทรนภากุล (2552) ที่
ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์บริการเป็นปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร ของผู้ใช้บริการอยู่ ใน
ระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา ทับทิมอ่อน (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
เป็นหนึ่งในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออมสินสาขาเขายอ้ย 
จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

ด้านการบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ จันต๊ะปญัญา 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
นครเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ ความต้องการจำนวนตู้ ATM เพิ่มข้ึน  สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐ
มน แสนสมชัย (2551) ได้ศึกษาเรื ่องการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของพนักงานในนิคม
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อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน พบว่า ปัจจัยด้านการให้บริการเป็นปัจจัยอันดับแรกที่มี
ความสำคัญและมีผลต่อการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติและพนักงานฝ่ายบังคับ
บัญชา  สอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทร อภิภัทรนภากุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ เป็นปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของนาตยา 
หงส์ร่อน (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ 3 ของลูกค้า
ในเขตบริการทับซ้อน พบว่า ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรในธนาคารเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงไทยเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา ทับทิมอ่อน (2561) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ และด้านบุคคลเป็นหนึ่งในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ลูกค้าเลือกใช้บริการธนาคารออมสินสาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สรุป
ได้ว่า การบริการ คือ การที่บุคคลหรือองค์กรนำเสนอสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เช่น การบริการของพนักงาน การจัดสถานที่ให้บริการ และข้ันตอนการบริการ  

ด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร 
(2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank พบว่า ด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank  สรุปได้ว่า 
ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมอืที่องค์กรจดัทำข้ึนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการขององค์กรได้มากที่สุด 

นอกจากศึกษาปัจจัยข้างต้นแล้ว จำเป็นต้องศึกษาคุณลักษณะของลูกค้าหรือลักษณะส่วน
บุคคลว่ามีผลหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารด้วยหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณภัทร อภิภัทรนภากุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า  ล ักษณะส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมาพร ศรีบัวลา (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  ผู้วิจัยขอนำเสนอ

กรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดตามภาพที่ 1  
 

              ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

     
  
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดพิษณุโลก ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก  สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก  สาขาเทสโก้โลตัส 
พิษณุโลก 2   สาขาพิษณุโลก  และสาขาห้าแยกโคกมะตูม จำนวน 114 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดังนี ้
ส่วนที ่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ ่มลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ้ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้บริการ และการใช้บริการของธนาคาร เป็นคำถามปลาย
ปิด (Closed End) ที่เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว 

 
การเลือกใช้บริการธนาคารกสกิรไทย 

จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ 
1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ 
 

ปัจจัยด้านองค์การ 
1. ด้านภาพลักษณ์ (Image) 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
3. ด้านการบริการ (Service) 
4. ด้านเทคโนโลยี (Digital Technology 

Platform) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย ดังนี้ 

ส่วนที่ 2.1 จงเรียงลำดับปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก  

ส่วนที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านองค์การทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ และ
ด้านเทคโนโลยี   

ส่วนที่ 3 การเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
สำหรับส่วนที่ 2.2 และส่วนที่ 3 ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale)  โดยใช้คำถาม

แบบมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) มีความหมาย คือ 1 = 
ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด  2 = ความคิดเห็นในระดับน้อย  3 = ความคิดเห็นในระดับมาก  และ 4 
= ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกบัการให้บริการของธนาคารกสกิรไทย จำกัด 
(มหาชน) จงัหวัดพิษณุโลก 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ลกูค้าที่มาใช้บรกิารของ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก  ใช้การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency)  และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 2.1 การจัดเรียงลำดับปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ใช้การวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความสำคัญ Filter & Sort 

ส่วนที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านองค์การทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ย (Mean)  และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  deviation)  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐา  ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน โดยใช้การหาค่า Independent samples T-Test และ 
One-way Anova (F-Test) 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient)  กำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบ 0.01 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 70.20 อายุ 31-40 ปี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.50 สถานภาพ สมรส จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 70.20 อาชีพ พนักงานเอกชน จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รายได้ 
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 ระยะเวลาที่ใช้บริการ น้อยกว่า 5 ป ี
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และเคยใช้บริการของธนาคารอื่น จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.30  รายละเอียดตามภาพที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 

 

ในส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 
95 คน ที่ตอบแบบสอบถามว่าเคยใช้บริการของธนาคารอื่นน้ัน พบว่า ลูกค้าใช้บริการธนาคารอื่นที่มาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 78 คน อันดับที่สอง ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 52 คน อันดับที่สาม ธนาคารออมสิน จำกัด จำนวน 42 คน อันดับที่สี่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 39 คน อันดับที่ห้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
จำนวน 23 คน และอันดับสุดท้าย ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 คน 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ที่ใช้บริการของ
ธนาคารอื่น 
 
 
 

เพศหญิง จ ำนวน …

อำย ุ31-40 ปี …

สถำนภำพ…

ระดับกำรศึกษำปริญญำตร…ี

ต ำแหน่งพนกังำน
เอกชน 

จ ำนวน 64 คน

รำยไดม้ำกกว่ำ 30,000
บำท/เดือน …

ระยะเวลำที่ใชบ้ริกำร 
นอ้ยกว่ำ 5 ปี …

เคยใชบ้ริกำรของ…
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อันดับท่ี ชื่อธนาคาร จำนวนลูกค้า (คน) 
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 78 
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 52 
3 ธนาคารออมสิน จำกัด 42 
4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 39 
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 23 
6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3 
 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 2.1 การจัดเรียงลำดับปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ให้
ลำดับความสำคัญในการใช้บริการ คือ ด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก จำนวน 68 คน อันดับที่สอง ด้าน
ภาพลักษณ์ จำนวน 62 คน อันดับที่สาม ด้านการบริการ จำนวน 57 คน อันดับที่สี่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 46 คน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง สถานที่ใกล้บ้าน มี
ความปลอดภัย มีของชำร่วย ของสะสะสมแจก จำนวน 42 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดลำดับปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 

อันดับท่ี ชื่อธนาคาร จำนวนลูกค้า (คน) 
1 ด้านเทคโนโลยี 68 
2 ด้านภาพลักษณ์ 62 
3 ด้านการบริการ 57 
4 ด้านผลิตภัณฑ์ 46 
5 ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง สถานที่ใกล้

บ้าน มีความปลอดภัย มีของชำร่วย ของสะสะสมแจก 
42 

 

ส่วนที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านองค์การทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอันดับแรก คือ 
ด้านเทคโนโลยี (x=3.48) อันดับที ่สอง ด้านภาพลักษณ์ (x=3.43) อันดับที ่สาม ด้านผลิตภัณฑ์ 
(x=3.30) และอันดับสุดท้าย ด้านการบริการ (x=3.19)  และในภาพรวม อยู ่ในระดับมากที่สุด 
(x=3.35)  รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในภาพรวม 
ปัจจัยด้านองค์การ x   S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านเทคโนโลยี 3.48 0.53 มากที่สุด 1 
ด้านภาพลักษณ์ 3.43 0.50 มากที่สุด 2 
ดา้นผลิตภัณฑ์ 3.30 0.61 มากที่สุด 3 
ด้านการบริการ 3.19 0.61 มาก 4 

ภาพรวม 3.35 0.56 มากท่ีสุด  
 

3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ มีค่า Sig เท่ากับ 0.003 
ซึ ่งน้อยกว่า 0.05 สรุปว่า อาชีพที ่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่ใช้บริการ และการใช้บริการของธนาคารอื่นไม่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมผีลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน 

ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า 
ผลการทดสอบ 

Sig การปรับตัว แปลผล 

1. เพศ 0.496 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
2. อายุ 0.086 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
3. สถานภาพ 0.471 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
4. ระดับการศึกษา 0.203 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
5. อาชีพ 0.003 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
6. รายได้ 0.075 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
7. ระยะเวลาที่ใช้บริการ 0.125 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
8. การใช้บริการของธนาคารอ่ืน 0.412 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

หมายเหตุ:√  คือ  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
             -  คือ  ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

4) ผลการทดสอบปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านเทคโนโลยี ด้านภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
บริการมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.701 , 0.670 
, 0.630 และ 0.595 ตามลำดับ  แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
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ส่วนปัจจัยด้านองค์การในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ ่งน้อยกว่า 0.01 ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.712  แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน
ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดตามตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสมัพันธ์ต่อการเลอืกใช้บรกิาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัยด้านองค์การ 
 

การเลือกใช้บริการ 
Pearson 

Correlation(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
อันดับที่ 1 ด้านเทคโนโลยี 0.701** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 2 ด้านภาพลักษณ์ 0.670** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ 0.630** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 4 ด้านการบริการ 0.595** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.712** 0.000 สูง 
หมายเหตุ:** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
1) การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการศึกษามีดังนี้ 
อาชีพมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลกของลูกค้า

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของณภัทร อภิภัทรนภากุล (2552) ได้
ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปัทมาพร ศรีบัวลา (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

2) การศึกษาปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษามีดังนี้ 

ด้านภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาพลักษณ์ของ (Kotler, 
2000) ที่กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นภาพรวมของความคิด ความเชื่อ และรวมทั้ งความประทับใจของ
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บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ จันต๊ะปัญญา (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในพื้นที ่เทศบาลนครเชียงราย พบว่า 
ประชาชนให้ความสำคัญปัจจัยด้านภาพพจน์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับ
มาก 

ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่งานวิจัยของณภัทร อภิภัทรนภากุล (2552) ได้
ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์บริการเป็นปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร ของผู้ใช้บริการอยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของลัดดา ทับทิมอ่อน (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออมสินสาขาเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ด้านการบริการมีความสัมพันธ์ต่อการเลอืกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ที่กล่าวว่า 
การบริการ คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงานนำเสนอสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ต่อบุคคลอีกคนหนึ่ง
หรือหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง เช่น สถานที่ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ จันต๊ะปัญญา (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านการ
บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ 
ความต้องการจำนวนตู้ ATM เพิ่มขึ้น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐมน แสนสมชัย (2551) ได้
ศึกษาเรื่องการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 
พบว่า ปัจจัยด้านการให้บริการเป็นปัจจัยอันดับแรกที่มีความสำคัญและมีผลต่อการใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติและพนักงานฝ่ายบังคับบัญชา  

ด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร 
(2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank พบว่า ด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank  
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1) ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการศึกษาไปใช้  
ด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ให้

ความสำคัญในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีระบบ Digital Banking ที่หลากหลาย ใช้งาน
ง่าย และมีความปลอดภัยสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ดังนั้น ธนาคารควรพัฒนา
ระบบ Digital Banking ให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าและเป็นการขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น  

ด้านภาพลักษณ์ เป็นปัจจัยที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ให้
ความสำคัญในระดับมากที่สุดเป็นอันดับสอง  เนื่องจากเป็นธนาคารที่มีความมั่นคง น่าเช่ือถือ มีรูปแบบ
การให้บริการที ่หลากหลาย และเป็นผู ้นำการให้บริการแบบออนไลน์  ดังนั ้น ธนาคารควรรักษา
ภาพลักษณ์การให้บริการดังกล่าวให้เป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใส เพื่อสร้างความเช่ือถือ และเช่ือมั่นแก่
ลูกค้าของธนาคารตลอดไป 

ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุ โลก ให้
ความสำคัญในระดับมากที่สุดเป็นอันดับสาม ธนาคารควรคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า มีความทันสมัย มีความเป็นธรรมในด้านราคา และคุณภาพแก่ลูกค้าเสมอ  

ด้านการบริการ เป็นปัจจัยที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในระดับ
มากเป็นอันดับสุดท้าย  ธนาคารควรมีการจัดสรรจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าที่มาใช้
บริการในแต่ละสาขา และเพิ่มจำนวนตู้ ATM ให้ครอบคลุมพื้นที่ เช่น ในตำบล อำเภอ ต่างๆ 

2) ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
สำหรับในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยเหน็ว่าควรขยายระยะเวลาเกบ็ข้อมูล  และเพิ่มจำนวนกลุม่

ตัวอย่างให้หลากหลายมากขึ้น โดยการกระจายกลุ่มตัวอย่าง เช่น คุณสมบัติของกลุ่มลูกค้า เพศ อายุ 
ช่วงวัย ประเภทลูกค้า และสำรวจหลายช่วงเวลา  เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความหลากหลายมากข้ึน  
หรือทำการศึกษาแบบเปรียบเทียบระหว่างสาขา  เพื่อผู้บริหารสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใชเ้ป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์กรต่อไป 
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ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจ 
กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

 
บุญญาภาส  เพ็งฤกษ์* 

เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องปจัจัยการปฏิบัตงิานที่มผีลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจ 
กรณีศึกษา สำนักงานพสิูจนห์ลกัฐานตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัย 1.) เพื่อศึกษาระดบัความ
ซึมเศร้าในข้าราชการตำรวจสงักัดพสิูจนห์ลกัฐานตำรวจ 2.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วน
บุคคลทีส่่งผลต่อภาวะซมึเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูจนห์ลกัฐานตำรวจ 3.) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานทีส่่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสงักัด
พิสูจนห์ลกัฐานตำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครัง้นี้ คือ ข้าราชการตำรวจในสงักัด สำนักงาน
พิสูจนห์ลกัฐานตำรวจ เฉพาะนกัวิทยาศาสตร์ (สบ.1 – สบ.3) รวมทั้งสิ้นจำนวน 437 คน ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที ค่า
สัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดที่เกิดจากงานสูงส่วนใหญ่ คือ ปัจจัยด้านลกัษณะงาน ความสมดลุ
งานกับชีวิต นโยบาย และเงินเดือน ในระดับภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจมีแนวโน้มอยู่ในระดบัต่ำ 
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 7.33 และการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าความสัมพันธ์ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลกบั
แนวโน้มภาวะซึมเศร้าน้ัน ด้านอายุและระดับรายได้มีกบัแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการ
ตำรวจมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธ์ด้านความเครียดที่เกิด
จากการปฏิบัติงานกับแนวโน้มภาวะซึมเศร้าน้ัน พบว่า ความเครียดในด้านลกัษณะงาน ความสมดุลงาน
กับชีวิต นโยบายการบรหิาร อัตราเงินเดือน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 
คำสำคัญ : ความเครียดทีเ่กิดจากงาน ภาวะซึมเศร้า  
 
 
 

*สำนักงานพสิจูน์หลักฐานตำรวจ 
อีเมล: Boonyaphas_pol@hotmail.com  
**คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
 
บทนำ 

“ตำรวจ” เป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาระงาน สถานการณ์แวดล้อม ผู้คน จึงทำ
ให้อาชีพตำรวจต้องมีความรับผิดชอบที่สูง และในสภาวะการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตอ้งมี
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แรงจูงใจในการทำงานที่ดี หากไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุนี้ส่งผลให้ตำรวจเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของตำรวจด้วย ดังนั้นความเครียดจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบทำให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าในตำรวจ ที่รุนแรงไปกว่านั้นคือการคิดฆ่าตัวตาย (ไวพจน์ กุลาชัย, ปฏิพล หอมยามเย็น 
และทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล, 2560) 

ซึ่งงานวิจัย พบว่า ตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเผชิญกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
อนามัย จ ิตวิทยา ส ังคม (Psychosocial Health hazard) เนื ่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้มีการขยายตัว ของชุมชนเมืองส่งผลให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการเติบโตเกินขนาด (Over Urbanization) โดยปัญหาการจราจรเป็น
ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ตำรวจรา
จรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาสภาพการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชากร
ดังกล่าว การปฏิบัติงานภายใต้ปัญหาจราจรที่แออดั พฤติกรรมของผู้ขับข่ีที่ฝ่าฝืนกฎจราจร และทัศนคติ
ด้านลบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร สาเหตุดังกล่าวนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตำรวจจราจร
เป็นอยา่งมาก ที่สำคัญร้ายแรงกว่าน้ันอาจทำให้ตำรวจจราจรมปีัญหาครอบครัวตามมาจนถึงอาจการคิด
ฆ่าตัวตายได้  สอดคล้องกับการสำรวจของ (อัจฉรา จรัสสิงห์ และ เนตรชนก บัวเล็ก, 2545 หน้า 161-
170) ที่พบว่าอาชีพตำรวจจราจรเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูงมากอาชีพหนึ่ง เพราะมีเหตุปัจจัยหลายๆ 
อย่างมารุมเร้ารอบด้าน ทางโรงพยาบาลตำรวจได้จัดทำสถิติเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่
ตำรวจช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-2555 พบว่าตำรวจฆ่าตัวตายเฉลี่ยปีละ 31 คนช่วงอายุที่มีการฆ่าตัว
ตายมากที่สุดอยู่ระหว่าง อายุ  41-50 ปี ช้ันยศที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ นายดาบตำรวจ สายงานที่
มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ สายปราบปราม และปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของตำรวจมหีลายประการ 
เช่น ปัจจัยเรื่องงานที่มีเข้ามาอย่างมากมาย โดยเฉพาะงานธุรการ เรื่องสภาพรายได้ อาชีพของตำรวจ
ส่วนมากต้องออกนอกพื้นที่ มีการสั่งงานโดยไม่มีงบประมาณ วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องดูแลนาย การ
โยกย้ายไม่ได้รับการพิจารณา การเปลี่ยนหน้าที่ไปทำหน้าที่ที่ไม่ถนัดและการติดสุรา เรื้อรัง (ปราลีณา 
ทองศรี, อารยา เชียงของ และธนยศ สุมาลย์โรจน์, 2561 หน้า 61) 

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหนึ่งในองค์การของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการ
เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ วิทยาการตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูปการทะเบียน
ประวัติอาชญากร การจัดเก็บสาระบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติในการกระทำความผิด
ของผู้ต้องหา และบุคคลทั่วราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงาน
อื่น ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน มีภาระงานที่หนักและปฏิบัติงานทุกวันทุกเวลา ปฏิบัติงาน
บนความคาดหวังของประชาชน ที ่อาศัยพยานหลักฐานเพื ่อจ ับกุมตัวผู ้กระทำผิดด้วยหลักทาง
วิทยาศาสตร์ ในข้ันตอนแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันจะปฏิบัติงานในระบบมาตรฐานสากลที่มีความ
ละเอียดและใช้ข้ันตอนในการปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างระมัดระวังและอยู่
ในภาวะกดดันจากสิ ่งแวดล้อมรอบข้าง ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือ
หน่วยงานข้างเคียงที่ต้องรอรับผลการตรวจเพื่อนำไปดำเนินการในอีกหลายข้ันตอน อีกทั้งประชาชนที่
รอด้วยความคาดหวังในผลงานของตำรวจในการจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  
 ดังนัน้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านลักษณะการปฏิบัติที่ส่งผล
ถึงแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าในข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทั้งนี้ เพื่อ
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จะได้เสนอแนะแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการเสนอแนะแนวเชิง
นโยบายเพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.)  เพื่อศึกษาระดับความซึมเศร้าในข้าราชการตำรวจสังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของข้าราชการ

ตำรวจในสังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  
3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสจูน์หลักฐานตำรวจ 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มผีลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจ 

กรณีศึกษา สำนักงานพสิจูน์หลักฐานตำรวจ” โดยได้ทำการรวบรวมวรรณกรรมและนำเสนอแนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นดังต่อไปนี้  

บริบทและสภาพองค์การ 
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นองค์กรหนึ่งใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที ่ด้าน                 

นิติวิทยาศาสตร์ ในกระบวนการสืบสวน – สอบสวน ซึ่งต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบ
สำนวนคดี เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันทั้ง 
2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย ฉะนั้นแล้วภาระงานของหน่วยงานจะรับช่วงต่อจากงานสอบสวน 
ของพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการในส่วนการหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด   

โครงสร้างหน่วยงาน เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ ซึ่งมีผู้บัญชาการเป็นหั วหน้าหน่วยงาน 
และมีหน่วยงานย่อยซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายภาพ การ
ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้พยานหลักฐานจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ประกอบ ด้วยกลุ่มงาน
ต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มงาน คือ 1)  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ภาระหน้าที่ ตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ 2)  กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ภาระหน้าที่ ตรวจหาสารเสพติด
ที่ได้จากการจับกุมที่ดำเนินการส่งมาจาก พนักงานสอบสวน 3)  กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุน ภาระหน้าที่ ตรวจหาร่องรอยที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุและตรวจหาวิถีกระสุน 4)  
กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ภาระหน้าที่ ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ ว่ามี
ลักษณะตรงกับผู้ใดในสาระบบ 5)  กลุ่มงานตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ ภาระหน้าที่ ตรวจพิสูจน์ทางเคมี
และฟิสิกส์ เช่น ตรวจหาน้ำมันเช้ือเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้า สารระเบิด ต่างๆ ที่อาชญากรใช้ก่อเหตุ 6)  กลุ่ม
งานตรวจทางชีววิทยาและดีเอนเอ ภาระหน้าที่ ตรวจพิสูจน์ทางชีวภาพเพื่อหาสารพันธุกรรมที่ไดจ้าก
วัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุว่าตรงกับผู ้ใดในสาระบบหรือผู้ต้องสงสัย 7)  กลุ่ มงานตรวจเอกสาร 
ภาระหน้าที่ ตรวจพิสูจน์ทางเอกสารปลอมแลง การดัดแปลงลายเซ็น 8)  กลุ่มงานตรวจอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ภาระหน้าที ่ ตรวจพิสูจน์การใช้คอมพิว เตอร์เพื ่อก่อเหตุหรือกระทำผิดตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ ภารกิจทั้ง 8 กลุ่มงานนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอื่นใน
บรรลุเป้าหมายที่ประสงค์ไว้ 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความเครียด 



250 

 

ในสังคมในประเทศไทยปัจจุบันนี้ ต้องเผชิญปัญหาความเครียด ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่
รุนแรงและนับวันทวีเพิ่มมากขึ้นที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย อาจเป็นเพราะสภาพสังคมการเมือง
และเศรษฐกิจที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งภาวะวิกฤตของปัญหาสังคมในหลายๆ ด้าน 
อาทิเช่น ปัญหาการว่างงานปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่าน้ีเอง
ที่ทำให้เกิดความเรียดขึ้นและเมื่อเกิดความเครียดขึ้นจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายกายตามมา 
(กานดา แสนมณี, 2553) 

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  
Ivancevich, Matteson, Freedman, and Phillips (1990) ได้ให้ความหมายของความเครียดใน

การปฏิบัติงานว่า เป็นการตอบสนองของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับภาวะแรงกดดันที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกมากระทำ ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบริหารงาน ความขัดแย้งของ
บุคลากรระหว่างเพือ่นร่วมงาน  เวลา ปริมาณและคุณภาพของผลงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อผลงาน บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความรู้สึกและการจัดการความเครียดที่ต่างกันและระดับ
ของความเครียดที่ต่างกันจะมีผลต่อบุคคลที่ต่างกัน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การที่
แตกต่างกันด้วย 

จากแนวคิดและความหมายของความเครียดในการปฏิบัติงานข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้น อาจสรุปได้ว่า 
เป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองของร่างกาย จิตใจ และภาวะทางอารมณ์  ในสภาวะที่มีความกดดัน ทำให้
สภาพร่างกายเกิดความ อ่อนล้าและสภาพจิตใจหดหู่ จึงมีผลทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงานลดลงและส่งผลเสียต่อบุคคลและองค์การตามมา  

Cooper and Cartwright (1997 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2544, หน้า. 158-159) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเครียดจากการทำงาน (Work stress) มี 7 ประการ ได้แก่ 1)  ลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ หมายถึง ปริมาณงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติมีปริมาณงานมากหรือน้อยเกินไป คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด หรือเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูง หรือต้องปฏิบัติงานให้เสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด 2) ความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต หมายถึง จุดดุลยภาพระหว่างการ
ทำงานของบุคคลและชีวิตส่วนตัว  การทำงานที่น้อยเกินไปอาจทำให้คนเรามีรายได้ไม่เพียงพอที่จะอยู่
ได้ภายใต้มาตรฐานการครองชีพหนึ่งๆ  ในขณะที่ การทำงานที่มากเกินไปก็อาจเกิดผลในทางลบของคน
ได้ ทั้งผลต่อด้านสุขภาพหรือชีวิตส่วนตัว 3) นโยบายการบริหาร หมายถึง ความไม่ชัดเจนหรือสับสนใน
บทบาทหน้าที่ ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ และ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งของ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อบุคคล  4)  อัตราเงินเดือน หมายถึง อัตราเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณ
งาน การเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งทำให้ผู้ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนข้ันตามที่
ควรจะได้ไม่ได้ การปฏิบัติงานหน้าที่เดิมโดยมองไม่เห็นช่องทางการเปลีย่นแปลงหรือก้าวหน้า โอกาสใน
การลาศึกษาต่อ 5)  สภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ก็
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน ซึ่งมีส่วนประกอบเพื่อให้บุคคลทำงานด้วยความสบายใจ
และมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่าน้ี ได้แก่  แสง สี และการบริการต่าง ๆ ในด้านเสียงดนตรี
นั้น มักจะนิยมใช้เทปเพลง การให้ข่าวสารในช่วงจังหวะบางช่วงของการทางาน เช่น ในช่วงรับประทาน
อาหารกลางวัน ในช่วงพัก และถ้าในขณะทางานก็มักจะเป็นเสียงเพลง เบาๆ ที่ไพเราะ ทำให้เกิดความ
เพลิดเพลินในการทำงาน 6)  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การ การแข่งขันและความขัดแย้ง รวมถึงการไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื ่อน



251 

 

ร่วมงานส่งผลต่อบรรยากาศขององค์การหรือขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  7) ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร หมายถึง การที่พนักงานได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน ได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างานในเรื่องงานในหน้าที่เมื่อมีปัญหา โดยเฉพาะผู้บริหารที่
มีความสัมพันธภาพไม่ดีพอ ทำให้ขาดความเป็นเพื่อน ขาดความจริงใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึก
กดดัน  

ดังนั ้น สรุปได้ว่า ลักษณะงานที่ร ับผิดชอบในมิติด้านต่างๆที ่มีผลต่อความเครียดทำให้เกิด
ความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยตรงและทางอ้อมเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้บุคลากรใน
การปฏิบัติงานเกิดภาวะเครียดจากการทำงานได้  

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า 
ความหมายของภาวะซึมเศร้า กฤติกา บุญรัตนประภา และรสรินทร์ บัวทอง (2550, หน้า. 16) ได้

ให้ความหมายว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่มีลักษณะแสดงออกให้เห็นถึงความหม่นหมอง 
เศร้าโศก ขาดสมาธิ ไม่มีความสุข ไม่มีชีวิตชีวา รู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย ภาวะซึมเศร้าซึ่งมีระดับน้อยจนถึง
ระดับรุนแรงภาวะซึมเศร้าที่มีรุนแรงจะมีอาการซึมเศร้าเพียงบางประการที่ไม่รุนแรง โดยยังไม่มีความ
ผิดปกติในกิจวัตรประจำวันหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น หงุดหงิด มีความรู้สึกเศร้าหรือร้องไห้ ส่วน
ภาวะซึมเศร้าที่เกิดข้ึนรุนแรงจะมีความผิดปกติและอาจจะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและความสัมพันธ์
ต่อผู้อื่น 

ลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้า สมภพ เรืองตระกูล (2543) ได้อธิบายลักษณะอาการของภาวะ
ซึมเศร้าได้ ดังนี้ 1)  อารมณ์เศร้า เป็นอาการสำคัญของภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกที่แสดงถึงอารมณ์เศร้ามี
หลายอย่าง เช่น ไม่มีชีวิตชีวา ใจคอหดหู่ ไม่เบิกบาน รู้สึกไม่แจ่มใส หรืออารมณ์เศร้าหมอง เป็นต้น 2)  
อารมณ์โกรธง่ายและหงุดหงิด อารมณ์แบบนี้เป็นอาการที่สำคัญ พบในผู้ป่วยเกือบทุกๆราย ผู้ป่วยจะ
รู้สึกถึงการเปลีย่นแปลงแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และมักจะรู้สึกเสียใจเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีไปแลว้ผู้อยู่ใกลชิ้ดก็
ไม่สบายใจ 3)  มีความรู้สึกเบื่อและหมดความสนใจ ผู้ป่วยจะรู้สึกเบื่อและหมดความสนใจกับสิ่งต่างๆใน
กิจวัตรประจำวัน ที่เคยทำก็ไม่อยากทำ กิจกรรมต่างๆ ที่เคยชอบก็รู้สึกเบื่อและไม่สนใจ 4)  อาการเบื่อ
อาหาร มักเบื่ออาหารตั้งแต่รู้สึกเริ่มไม่สบาย การรับรู้ถึงรสชาติของอาหารก็จะเปลี่ยนไปด้วย จะไม่รู้สึก
อยากกินอาหาร แม้ตนจะเคยชอบ แต่มีบางรายรู้สึกอยากอาหารมากกว่าธรรมดา ส่วนมากนำ้หนักจะ
ลดลงเมื่อพบแพทย์เป็นครั้งแรก 5)  อาการนอนไม่หลับ มักจะปรากฏเป็นอาการแรกๆ อาจนอนไม่หลับ
เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ก่อนมีอาการอื่นในระยะแรกอาจจะหลับยาก ฝันร้าย หลับไม่สนิท หรือตื่นบ่อย 
และจะหงุดหงิดกระวนกระวายมากข้ึน ผู้ป่วยบางรายมีอาการนอนไม่หลับแบบตื่นเช้ากว่าปกติ (early 
morningawakening) ซึ่งเป็นอาการสำคัญเช่นกัน ผู้ป่วยจะหลับได้ดี แต่ตื่นเช้ากว่าปกติ 1 -2 ชั่วโมง 
เช่นปกติต่ืนหกโมงเมื่อไม่สบายจะตื่นตี่สี่หรือตีห้า 6)  อาการอ่อนเพลีย รู้สึกอ่อนเพลียแม้ไม่ได้ออกแรง
และเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาการพักผอ่นหรอืหลบัไม่ช่วยให้ดีข้ึน อาการอาจเกิดเฉพาะส่วนของร่างกายก็
ได้ เช่น แขนหรือขาผู้ป่วยบางรายคิดว่าเป็นโรคหัวใจเพราะเหนื่อยง่าย ทำให้เกิดความกังวลและถ้ามี
อาการใจสั่นหรือเจ็บหน้าอกด้วยจะยิ่งกังวลมาก 7) ความคิดเชื่องช้า ตั้งแต่เริ่มไม่สบายจะมีความคิด 
การเคลื่อนไหว ตลอดจนการพูดจาเช่ืองช้า ระยะแรกๆ จะสังเกตว่าผู้ป่วยเงียบและซึมลงมีความสนใจ
ต่างๆ ลดลง ขณะเดียวกันจะเพิ่มความสนใจตนเอง โดยเฉพาะจะกังวลเกือบตลอดเวลาต่ออาการต่างๆ 
จะไม่กระตือรือร้นในชีวิตไม่ร่าเริงแจ่มใส 8)  สมาธิเสีย ความจำไม่ดีหรือลืมง่ายเป็นอาการบ่งช้ีที่สำคัญ 
โดยปรากฏตั้งแต่เริ่มไม่สบายผู้ป่วยประมาณร้อยละ 90 มีอาการนี้ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าพูดอะไรไปแล้วนึกไม่
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ออก อ่านหนังสือ แล้วจำไม่ได้หรือทำสมาธิปกติไม่ได้ ทำให้เกิดความวิตกกังวลมาก เพราะทำงานไม่ได้ดี
เกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้สมองและความจำ และยังกังวลว่าจะออกจากงานจะสอบตก 
หรือสมองจะเสียตลอดไป 9)  ความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและรู้สึกตัวเองไม่มีค่า หรือหมดความสำคญัต่อ
ใครทั้งสิ้น รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีในด้านต่างๆ เช่น การที่คิดว่า ตัวเองทำงานบกพร่อง หรือคิดว่าตนทำงาน
ไม่ได้ จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้ ความคิดเช่นน้ีถ้ามีมากและรุนแรงจะทำให้ผู้ป่วยคิดอยากตายและฆ่า
ตัวตายได้ 10) ความรู้สึกมีความผิด ผู้ป่วยที่เศร้ามากมักจะรู้สึกมีความผิดและตำหนิตัวเอง โดยที่ไม่มี
ความผิดแต่อย่างใด หรือถ้ามีก็เป็นเรื่องไม่สำคัญ ไม่น่าจะตำหนิมากเช่นนี้ ยิ่งเศร้ามากความรู้สึกมี
ความผิดย่ิงมากและรุนแรง ผู้ป่วยจะคิดว่าตนได้ทำความผิด เป็นคนไม่ดีมีบาปไม่สมควรมีชีวิตอยู่ คิดฆ่า
ตัวตาย และทำให้อยากตาย ซึ่งเป็นอันตรายที่สำคัญที่สุดของโรคนี้ 11)  ความคิดอยากตาย เมื่อมี
อาการเศร้ามากๆ จะคิดอยากตาย ซึ่งบ่งว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่คิดจะฆ่าตัวตาย พบว่าอาการเศร้ามากๆ 
และความคิดอยากฆ่าตัวตายสัมพันธ์กัน ผู้ป่วยเศร้ามากๆ อาการไม่สบายจะมีมาก และรู้สึกทรมาน เมื่อ
เป็นมากข้ึนถึงจุดที่ไม่อาจทนต่อไปได้ ผู้ป่วยจะหาทางหนีจากการทรมานเนื่องจากเป็นทุกข์ และความ
ตายเป็นทางออกที่ผู้ป่วยส่วนมากนึกถึงเป็นสิ่งแรก 12)  มีความกลัวและวิตกกังวลใจ เป็นอาการสำคัญ
ที่พบบ่อย ความกลัวและกังวลจะวนเวียนอยู่ในความคิด เช่น กังวลว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ กลัวจะ
วิกลจริต กลัวจะไม่หาย กลัวเมื่ออยู่คนเดียว กลัวจะเป็นโรคร้ายแรง หรือกลัวจะทำอันตรายตนเอง 
ความกลัวและความคิดวิตกกังวลเหล่านี้ จะทำให้ไม่อาจทำใจให้สงบได้ 13)  มีอาการไม่สบายทาง
ร่างกายหรือเจ็บป่วย และเกิดได้กับอวัยวะทุกระบบ อาการที่พบบ่อยๆ เช่น ปวดท้องท้องอืดเฟ้อ ปวด
ศีรษะเจ็บหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดเมื่อยตามตัว ผู้ป่วยทุกรายจะกังวลกับอาการ
เหล่าน้ีมาก และคิดว่าเป็นโรคทางกาย เวลามาพบแพทย์ไม่แสดงอารมณ์เศร้าเลย ลักษณะดังกล่าวพบ
ได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป เรียกว่า Masked Depression หรือ ความรู้สึกเศร้าที่ถูกปิดบัง  

ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า อาการต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าที่ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนั้น 
เกิดภาวะเครียดและนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายได้  
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู ้ศึกษาได้ร วบรวมปัจจัยการ
ปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์
หลักฐานตำรวจ โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ อายุราชการ สถานที่ทำงาน และระดับรายได้) และ
ความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ความสมดุลในการใช้ชีวิตกับการ
ทำงาน นโยบายการบริหาร อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน สภาพสถานที่ทำงาน ความสัมพันธ์เพื่อน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ซึ่งตัวแปรตามได้แก่ แนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า  

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพท่ี 1. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ถึง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) ที่
ปฏิบัติงานในงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวน 437 คน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ประชากรทั ้งหมด จาก
ข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยทำการประยุกต์ใช้แบบสอบถามอ้างจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 
และ แนวคิดของ Cooper and Cartwright และทำการแจกแบบสอบถามโดยใช้ โปรแกรม Google 
Form จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่า
ร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉล ี ่ย (X) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way Anova) การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรรายคู่ ด้วยวิธีการ Least Significant 
Difference (LSD) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าเพียวสันไคสแควร์(Perarson’s Chi-
Square) 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
• เพศ 
• อายุ 
• รายได ้
• สถานที่ทำงาน 
• อายุราชการ 

 

ความเครียดที่เกิดจากงาน 
• ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
• ด้านความสมดุลระหว่างงานในการใช้ชีวิต 
• ด้านนโยบายการบริหาร   
• ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน     
• ด้านสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ำงาน 
• ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
• ด้านผู้บังคับบัญชา      

 
 

แนวโน้มเข้าสู่     
ภาวะซึมเศรา้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent) ตัวแปรตาม (Dependent) 
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สมมติฐานการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการ
ตำรวจ กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจใน
สังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

2)  ความเครียดในการทำงานมีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสจูน์หลักฐานตำรวจ 

 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้า ราชการตำรวจ 
กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
อธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1  แสดงวิเคราะห์คณุลักษณะของภาพรวมองค์การ โดยองค์การ โดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
คุณลักษณะขององค์การ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  

เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
92 
114 

 
44.66 
55.34 

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

 
63 
122 
18 
3 

 
30.58 
59.22 
8.74 
1.46 

  อายุราชการ  
ต่ำกว่า 10 
10ปี - 20 ปี 
21ปี -30 ปี 
สูงกว่า 30 

 
138 
53 
11 
3 

 
66.99 
25.73 
5.34 
1.46 

สถานที่ทำงาน 
กองพสิูจนห์ลกัฐานกลาง 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 1 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 2 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 3 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 4 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 5 

 
61 
17 
14 
12 
18 
13 

 
29.61 
8.25 
6.80 
5.83 
8.74 
6.31 
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ตารางที่ 1  แสดงวิเคราะห์คณุลักษณะของภาพรวมองค์การ โดยองค์การ โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

คุณลักษณะขององค์การ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 6 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 7 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 8 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 9 
ศูนย์พิสูจนห์ลกัฐาน 10 

13 
15 
13 
11 
19 

6.31 
7.28 
6.31 
5.34 
9.22 

ระดับรายได้  
 15,000 - 20,000 บาท 
20001- 30,000 บาท 

     30,000 ข้ึนไป 

 
40 
103 
63 

 
19.42 
50.00 
30.58 

  
 ผลการศึกษาพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 114 ราย และเพศชาย จำนวน 
92 ราย ประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ด้านอายุราชการของประชากร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
ระหว่าง ต่ำกว่า 10 ปี ด้านสถานที่ทำงาน โดยประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และ
ในส่วนระดับรายได้ของประชากรส่วนใหญ่มีระดับรายได้อยู่ประมาณ 20,001-30,000 บาท  
 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความรู้สึกของข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูจน์หลักฐานที่มีผลต่อความเครียด

ในการปฏิบัติงาน 
 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน    ค่าเฉลี่ย  S.D.  ระดับความรูส้ึก 
1. ด้านลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ 2.51 .51 มาก 
2. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต   2.60 .70 มาก 
3. ด้านนโยบายการบรหิาร   2.52 .72 มาก 
4. ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน    2.89 .74 มาก 
5. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ำงาน 2.29 .75 ปานกลาง 
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงาน 1.91 .60 ปานกลาง 
7. ด้านผู้บังคับบญัชา    2.05 .61 ปานกลาง 

   
 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่มีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยความเครียดในการปฏิบัติงานในระดับมาก ได้แก่ ด้านอัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทน,ด้านความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต,ด้านนโยบายการบริหารและด้านลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ ส่วนความเครียดในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน,ด้าน
ผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน   
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าโดยหาค่าเฉลี่ยระดับแนวโน้มเข้าสู่ภ าวะ
ซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

แนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ค่าเฉลี่ย  S.D.  
1. ท่านมีความรูส้ึกเบื่อไมส่นใจทำอะไร 1.10 .79 
2. ท่านรู้สกึไม่สบายใจ ซมึเศร้า ท้อแท ้ .92 .88 
3. ท่านมีอาการหลับยาก หรือหลบัๆ ตื่นๆ หรือหลบัมากไป 1.04 .95 
4. ท่านมีอาการเหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 1.06 .89 
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป .95 .89 
6. ท่านรู้สกึไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองลม้เหลว หรือทำให้ตนเองหรอืครอบครัวผิดหวัง .70 .88 
7. ท่านรู้สกึสมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรอืทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ .70 .74 
8. ท่านรู้สกึ พูดช้า ทำอะไรช้าลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรอืกระสบักระส่ายไมส่ามารถ

อยู่นิ่งได้เหมือนทีเ่คยเป็น 
.50 .68 

9. ท่านคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะด ี .37 .70 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 7.33 6.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าโดยหาค่าเฉลี่ยระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พบว่า ระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูจน์หลักฐานอยู่ในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย =7.33) 
 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าโดยหาค่าเฉลี่ยระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แบ่งตามระดับอาการที่แสดง 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

ระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า 
จำนวน  

(Frequency) 
ค่าร้อยละ  

(Percentage) 
ไม่มีอาการซึมเศรา้ 114 55.30 
มีอาการซมึเศรา้ระดับตำ่ 45 21.80 
มีอาการซมึเศรา้ระดับปานกลาง 39 18.90 
มีอาการซมึเศรา้ระดับสูง 8 3.90 

รวม 206 100 
   
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูจน์
หลักฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มไม่มีอาการซึมเศร้า (ค่าร้อยละ = 55.30)  รองลงมาอยู่ในระดับมีอาการ
ซึมเศร้าในระดับต่ำ (ค่าร้อยละ = 21.80) รองลงมาอยู่ในระดับมีอาการซึมเศร้าปานกลาง (ค่าร้อยละ=
18.90) ส่วนมีอาการซึมเศร้าในระดับสูง (ค่าร้อยละ = 3.90)  ตามระดับการวัด  
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ตารางท่ี 5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจโดยวิธี Perarson’s Chi-Square 

ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Perarson’s Chi-Square 
เพศ 6.89 .075 
อายุ 16.86 .010* 
อายุราชการ 7.60 .055 
สถานที่ทำงาน 13.98 .123 
ระดับรายได้ 29.90 .000* 

    
 ผลการศึกษาพบว่า  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของคู่ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ อายุและ
ระดับรายได้มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ส่วนปัจจัยส่วนอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุราชการและสถานที่ทำงานน้ันไม่ได้มีความสัมพนัธ์
ที่สามารถทำให้เกิดแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้  
 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการปฏิบัติงานกับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจโดยวิธี Perarson’s Chi-Square  

ความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 2 Perarson’s Chi-Square 
ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 57.18 .000* 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต 85.33 .000* 
ด้านนโยบายการบริหาร 69.42 .000* 
ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน 47.68 .000* 
ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทำงาน 16.73 .053 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือร่วมงาน 23.79 .005* 
ด้านผู้บังคับบัญชา 22.05 .009* 

  
 ผลการศึกษาพบว่า  ความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ,
ความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต,ด้านนโยบายการบริหาร,ด้านอัตราเงนิเดือนและค่าตอบแทน,ดา้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและด้านผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า    
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการ
ตำรวจ กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้วิจัยได้ตังสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสัมพันธ์และ
ไม่สัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ จึงสามารถสรุปได้ดังนี้  
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลกับแนวโน้มการเข้าสูภ่าวะซึมเศร้าของคู่ต่างๆ ที่มี 
ความสัมพันธ์กันได้แก่ อายุและระดับรายได้มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของ
ข้าราชการตำรวจ ส ่วนปัจจัยส่วนอื ่นๆ ได้แก่ เพศ อายุราชการและสถานที่ทำงานนั ้นไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ที่สามารถทำให้เกิดแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้ ฉะนั้น การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยด้านอายุ ผู้ที่มีภาวะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าน้ันที่มีอายุน้อยจะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะ
ไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าผู ้ที ่มีอายุมาก ทั ้งนี ้เนื ่องจากสภาพร่างกายและการทำงานต่างๆที่
ประกอบกัน ส่วนปัจจัยด้านระดับรายได้ก็มีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ ผู้ที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าที่มีระดับรายได้สูงจะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะ
ไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับรายได้น้อย อธิบายได้ว่ารายได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำเนินชีวิตที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลนั้นเอง  ส่วนปัจจัยด้านเพศ,อายุราชการและ
สถานที่ทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัตงิานกบัแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะ 
ซึมเศร้าของคู่ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ,ด้านความสมดุลระหว่างงาน
กับการใช้ชีวิต,ด้านนโยบายการบริหาร,ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน,ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อร่วมงานและด้านผู้บังคับบัญชา กล่าวคือ  ผู้ที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้านั้น จะมีความเครียดที่
เกิดจากการทำงานเป็นปจัจยัที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความเหนื่อยลา้ในการทำงาน อันได้แก่ งานที่หนัก
เกินไปในแต่ละวัน ความสมดุลการทำงานกับการดำรงชีวิต นโยบายสั ่งการที ่ขาดความยุติธรรม 
ค่าตอบแทนต่างๆที่ไม่สมเหตุสมผล ความสัมพันธ์แวดล้อมกับเพื่อร่วมงานในอาชีพเดียวกัน และการ
บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่ขาดคุณธรรม โดยหากข้าราชการตำรวจมีความเครียดในการปฏิบัติงาน
มากจะส่งผลให้มีความเหนื่อยล้าในงานเพิ ่มมาก ทั ้งนี ้ เพราะความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและพฤติกรรมของบุคคล โดยอาจทำให้บุคคลเกิดความเหนื่อยหน่ายและไม่อยากทำงานและ
อาจทำให้ผลงานแย่ลงได้และจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจัยในดา้น
สถานที่ทำงานน้ันอาจจะส่งผลน้อยต่อความเครียดแต่อาจจะไม่ส่งผลถึงการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ 

 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการ
ตำรวจ กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้   

1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ 
ซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดพิสูจน์หลักฐานตำรวจนั้น โดยที่ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ 
อายุ อายุการทำงานหรืออายุราชการ สถานที่ทำงานและระดับรายได้  พบว่า อายุและระดับรายได้มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ดังนั้นอายุและระดับรายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน
กับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนอื่นๆ ได้แก่ เพศ 
อายุราชการและสถานที่ทำงานนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที ่สามารถทำให้เกิดแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะ
ซึมเศร้าได้  กล่าวคือ ปัจจัยด้านอายุของผู้ที่มีภาวะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้านั้นที่มีอายุน้อยจะมีการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุมาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพร่างกายที่มี
อายุมากและการทำงานต่างๆ ที่หนักและการเข้าเวรที่ต้องอยู่ประจำจนทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม
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อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ ส่วนปัจจัยด้านระดับรายได้ก็มีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มเข้าสู่
ภาวะซึมเศร้าด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าที่มีระดับรายได้สูงจะมีการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่จะไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับรายได้น้อย อธิบายได้ว่ารายได้เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลนั้นเอง ส่วนปัจจัยด้าน
เพศ,อายุราชการและสถานที่ทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อรพิน คำโต (2557) ที่กล่าวว่า อายุ รายได้ มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าวัยสูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุเป็นกลุ่มที ่เปราะบางควรได้รับการดูแลที่
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุมีการรับรับรู้ถึงคุณค่าในตนเองเกิดความมั่นใจในการ
ดูแลตนเองปรับตัวต่อการเจ็บป่วยได้ และกระตุ้นให้มีการใช้แหล่งประโยชน์ที่จัดข้ึนในชุมชนทั้งในด้าน
การรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตสังคม จะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่รอบข้างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในตัวผู้ป่วยและญาติ การให้บริการรวมถึงการให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตสังคม โดยการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมเพื่อให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานมีความสัมพันธ์กบัแนวโน้ม 
การเข้าสู ่ภาวะซึมเศร ้าของข้าราชการตำรวจในสังกัดพิส ูจน์หลักฐานตำรวจ  โดยเมื ่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของคู่ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ,ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับการใช้ชีวิต,ด้านนโยบายการบริหาร,ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน,ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพื ่อร่วมงานและด้านผู ้บังคับบัญชา กล่าวคือ ผู ้ที ่มีแนวโน้มเข้าสู ่ภาวะซึมเศร้านั ้น จะมี
ความเครียดที่เกิดจากการทำงานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความเหนื่อยล้าในการทำงาน อัน
ได้แก่ งานที่หนักเกินไปในแต่ละวัน ความสมดุลการทำงานกับการดำรงชีวิต นโยบายสั่งการที่ขาดความ
ยุติธรรม ค่าตอบแทนต่างๆที่ไม่สมเหตุสมผล ความสัมพันธ์แวดล้อมกับเพื่อร่วมงานในอาชีพเดียวกัน 
และการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่ขาดคุณธรรมโดยมีค่า P น้อยกว่า .05  ดังนั้น ข้าราชการ
ตำรวจที่ปฏิบัติงานมีความเครียดในการปฏิบัติงานมากจะส่งผลให้มีความเหนื่อยล้าในงานเพิ่มมาก ทั้งนี้ 
เพราะความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตและพฤติกรรมของบุคคล โดยอาจทำให้บุคคลเกิด
ความเหนื่อยหน่ายและไม่อยากทางานและอาจทำให้ผลงานแย่ลงได้และจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าตามมาด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจัยในด้านสถานที่ทำงานนั้นอาจจะส่งผลน้อยต่อความเครียดแต่
อาจจะไม่ส่งผลถึงการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราลีณา ทองศรี และคณะ 
(2561) ที่กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตำรวจจราจรในครั้งนี้ พบว่ามีร้อยละ 39.2 ซึ่งเป็นจำนวนที่
ค่อนข้างสูงเมื ่อเทียบกับการสำรวจอัตราความชุกของโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) 
อย่างไรก็ตามลักษณะงานของตำรวจจราจรนั้นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีแรงกดดันเป็นประจำทุกวัน 
เช่น การบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่ทำผิดกฎจราจร การปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางอากาศที่ร้อน 
สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือแม้กระทั่งถูกกดดันในเรื่องการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ล้วนแต่เป็น
สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคมที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้เกิด
ความเครียดในระดับไม่สูงแต่มีผลสะสมซึ่งถือเป็น “micro-stressor” จนส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของ
บุคคล และก่อให้เกิดความเครียดที่สูงขึ้นหากจัดการไม่เหมาะสมอันมีผลทำให้ตำรวจจราจรมีแนวโน้ม
ของภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุด 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
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 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการปฏิบัติงานที่มีผลต่อแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการ
ตำรวจ กรณีศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรมีการส่งเสริมความสมัพันธ์ของสมาชิกข้าราชการตำรวจภายในองค์การเดียวกัน 
ของตำรวจผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาควรที่จะสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
เพื ่อนำไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ อีกทั ้งผู ้บังคับบัญชาก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดของคนรุ ่นใหม่ที่มี
แนวความคิดอันหลากหลายเป็นการฟังเสียงสะท้อนของการปฏิบัติงานนั้นเอง   

2) การสร้างบรรยากาศทีส่นับสนุนช่วยเหลือซึง่กันและกันในทีท่ำงาน โดยเฉพาะจาก 
ผู้บังคับบัญชา อาทิเช่น การให้ข้าราชการตำรวจมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อ
สังคมต่างๆ และผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้มีการสังสรรค์ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการลดความตึง
เครียดระหว่างการทำงาน เช่นการรับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ทำงาน หรือการจัดสังสรรค์
เล็กๆเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ นอกเหนือจากนี้ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ทำให้ตำรวจแสดงออกถึง
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในที่ทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันและยังเป็นการสรา้ง
ความรักความสามัคคีกันในหน่วยงาน  

3) การรกัษาความสมดลุระหว่างการทุ่มเทการทำงานและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม โดย 
พิจารณาจากปริมาณงานที่ข้าราชการตำรวจที่ร ับผิดชอบและผลตอบแทนที่ได้รับ ควรมีนโยบายที่
ส่งเสริมให้เกิดการประเมินงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส อาจใช้แบบประเมินที่มีมาตรฐานอาทิเช่น  
Competency Model เป็นแบบตัวชีวัดในการประเมินผลงานหรือศักยภาพในการทำงานของบุคลากร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายในองค์การ นอกจากนี้ควรแบ่งผลตอบแทนจากการทำงานให้ยุติธรรม ผู้ที่
ทำงานมากควรได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าผู้ที่ทำงานน้อย เป็นต้น 
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Action Learning) กับการเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจ
ของร้านค้าสาระพันFood & Organic Market รพ.พิษณุเวช    จ.พิษณุโลก” 

 

ประภาพรรณ สุดตา 

บทคัดย่อ  
การศึกษาน้ีมุ่งเน้นการนำทฤษฏีและกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ(Action Learning) สู่

การนำไปปฏิบัติจริง เพือ่เป็นการพฒันาบุคลากรในองค์การอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ การคิด 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสือ่สารในทีม เกิดความเช่ือมั่น รู้จักตนเองมากขึ้น อีกทั้งยงัก่อให้เกิด
การเรียนรูร้่วมกัน อันจะเอื้อต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การ 
ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือเพื่อใช้เครื่องมือจากการเรียนในห้องเรียน สู่การเพิ่มผลิตภาพใน
การดำเนินธุรกิจของร้านค้าสาระพัน Food & Organic Market ผ่านการยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรในการวิเคราะหป์ัญหา จนถึงการนำวิธีการต่างๆไปแก้ปัญหาจริง(ด้วยกระบวนการของ AL)  
บรรลเุป้าหมายขององค์การได้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยภาคสนามเป็นหลัก กอปรกับการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกจิ ผ่านกระบวนการ “การเรียนรูจ้ากการ
ปฎิบัติ” ทั้งนีก้ลุม่ประชากรที่ทำการศึกษา คือ พนักงานกลุม่เป้าหมายจำนวน 8-10 ราย , กลุ่มลูกค้าที่
เป็นบุคคลภายนอกและพนักงานหรอืผูบ้รหิารของโรงพยาบาลจำนวน 50 ราย และผูป้ระกอบการ
จำนวน 20 ราย โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจะมีลกัษณะเป็นพลวัตรที่ต่อเนื่องจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ เน้น
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตรรกะเป็นหลัก 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการพฒันาองค์การและบุคลากรผา่นกระบวนการการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติหรือ AL นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิม่ผลิตภาพให้กับองค์การได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังนำมา
ซึ่งความรูส้ึกของการมสี่วนร่วมจากพนกังาน และสามารถต่อยอดจนเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ได้ใน
อนาคต สร้างความพึงพอใจทีม่ากขึ้นให้แกห่ลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า คู่ค้า พนักงาน หรือแม้กระทั่ง
ผู้บริหารเอง คำสำคัญ(Keywords): การเรียนรู้จากการปฏิบัติ; Action Learning; ผลิตภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ; ร้านค้าสาระพัน 

1.บทนำ 
1.1 สภาพปัญหาของหน่วยงาน ประเด็นการศึกษา/เหตุผลท่ีเลือกศึกษา  
ร้านค้าสาระพัน Food & Organic Market เป็นร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพิษณุ

เวช จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี แต่เดิมธุรกจิโรงพยาบาลพิษณุเวชเป็นกิจการแบบธุรกจิ
ครอบครัว บรหิารงานโดยครอบครัวนิ่มพิทกัษ์พงศ์ จนกระทั่งปี 2559 ทางโรงพยาบาลได้ถูกควบรวม
กิจการโดยบริษัท Principle Capital จำกัด(มหาชน) ทำให้โรงพยาบาลพิษณุเวชเติบโตทางธุรกิจอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการพฒันาการบรหิารงาน รวมถึงวิธีการพฒันาบุคลากรเยี่ยงมอือาชีพ เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการบริการ รวมถึงมีการปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์ที่เน้นการรกัษาโรคข้ันสงู หรือการเป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)   

อย่างไรก็ตามการควบรวมกิจการโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่นั้น ส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกบัร้านค้าสาระพันที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน อาทิ การข้ึนค่าเช่าพื้นที่(จาก
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เดิมแบบเหมาจ่ายเป็นการคิดค่าเช่าต่อตารางเมตร),การทำสญัญาระหว่างร้าน 7-11 ให้เกิดข้ึนกับทุก
โรงพยาบาลในเครือ, กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกจิของโรงพยาบาลทีเ่น้นการรักษาโรคข้ันสูงและ
มีการควบรวมกิจการ รวมถึงซื้อกจิการโรงพยาบาลเอกชนตามหัวเมืองต่างๆในละแวกพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ทำใหจ้ำนวนผูร้ับบริการทีร่พ.พิษณุเวชลดลง อีกทั้งทางร้านยงัเผชิญภัยคุกคามจากสภาวะ
เศรษฐกจิที่ซบเซาอีกด้วย จากปัญหา อุปสรรค และภัยคุกคามทั้งหมดนั้น ทำใหร้้านค้าสาระพันเผชิญกบั
ความท้าทายเป็นอย่างมากในการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจและพนกังานทุกคน
นั้นอยู่รอดได้  

1.2 เจตนาของการประยุกต์ การเรียนรู้ด้วยด้วยการปฏิบตัิเพ่ือริเริ่มแก้ไขปัญหา 
จากสภาวะปญัหาและภัยคุกคามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุก

ระดับจำเป็นต้องปรบัตัวอย่างกระทันหันเพือ่ให้สอดรบักับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยผู้
ทำการศึกษาวิจัยเองได้พยายามมองหาเครือ่งมอืหรือเทคนิคต่างๆทีจ่ะสามารถผลักดันให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัตจิรงิที่รวดเร็วทีสุ่ด 
ในที่สุดผู้ศึกษาได้เลือกนำทฤษฏีและกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัต(ิAction Learning) สู่

การนำไปปฏิบัติจริง เพือ่เป็นการพฒันาบุคลากรในองค์การอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ การคิด 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสือ่สารในทีม เกิดความเช่ือมั่น รู้จักตนเองมากขึ้น อีกทั้งยงัก่อให้เกิด
การเรียนรูร้่วมกัน อันจะเอื้อต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การ 
ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือเพื่อใช้เครื่องมือจากการเรียนในห้องเรียน สู่การเพิ่มผลิตภาพใน
การดำเนินธุรกิจของร้านค้าสาระพัน Food & Organic Market ผ่านการยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรในการวิเคราะหป์ัญหา จนถึงการนำวิธีการต่างๆไปแก้ปัญหาจริง(ด้วยกระบวนการของ AL)  
บรรลเุป้าหมายขององค์การได ้

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา  
1) เพือ่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action Learning) กับการเพิม่ผลิตภาพใน

การดำเนินธุรกิจของร้านค้าสาระพันFood & Organic Market รพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก 
2)เพื่อประยกุต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action Learning) กับการพฒันาองค์การ 

และบุคลากรร้านค้าสาระพันFood & Organic Market รพ.พิษณุเวช  จ.พิษณุโลก 
3)เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการเรียนรู้จากการปฏิบัติสำหรบัการ

พัฒนาองค์การทัง้ในด้านบุคลากร และ เพื่อเป็นแนวทางเพิม่ผลิตภาพขององค์การในอนาคต 
1.4 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง สมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าท่ี 
    จากการทำการศึกษาในครั้งนี้ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องได้แก่ 1)ผู้บริหารระดบัสงู 2)

ผู้บริหารระดบักลาง 3)พนักงาน 4)ลูกค้า 5)ผูป้ระกอบการ 
สมาชิกกลุ่ม หรอื Action Takers ที่ร่วมทำการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเปน็ 2 กลุ่มได้แก่  “กลุ่มหัว

เรือ” ประกอบด้วยคณะทำงานทั้งหมด 5 ท่าน เป็นกลุ่มที่มคีวามเอาจรงิเอาจังในการแก้ไขปญัหา เป็นผู้
ที่มีอิทธิพลของกลุ่ม มีความสามารถในการรับฟัง และทกัษะในการจบัประเด็น ฉลาดและเปิดกว้างต่อ
การซักถาม ความสามารถในการขายความคิดให้กบัผูอ้ื่น การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตใจในทาง
สร้างสรรค์ สนบัสนุนต่อยอดความคิดของผูอ้ื่นได้ดี ไม่เป็น “Idea Killers” โดยกลุม่นี้จะเป็นกลุม่ที่มี
บทบาทหลักในการเสนอข้อคิดเห็น สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนจริง ช้ีแนะแนวทางในการแก้ไขปญัหา และ
เป็นกลุ่มหลกัในการนำแนวทางเหล่าน้ันไปปฏิบัติใช้จรงิ 
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สมาชิกอีกกลุม่เป็นสมาชิกที่เป็น “กลุ่มท้ายเรือ” ประกอบดว้ยคณะทำงานทั้งหมด 4 ท่าน เป็น
กลุ่มเสริมที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไป แต่เป็นกลุม่ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ให้เป็นจรงิและเกิดผลสำเร็จของงานข้ึนได้  

ผู้ทำการศึกษาวิจัย ทำหน้าที่เป็น ผูส้นับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มที่ต้องแสดงบทบาทมากกว่า
การเป็นผูอ้ำนวยกลุ่ม(Facilitator) ที่มุ่งความสนใจที่กระบวนการกลุ่มว่าเกิดอะไรข้ึนเป็นสำคัญมาสู่
แสดงบทในฐานะทีป่รึกษากระบวนการของ AL ที่ตอ้งคิดว่าทำไมถึงเกิด เกิดได้อย่างไร ที่มีมมุมองที่กว้าง 
คิดเป็นระบบ สามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัได้ดี ตามจริง คอยจำกัดแนวทางการพูดคุยเพือ่ให้ได้ข้อสรุป 
การใช้ความยึดมั่นร่วมกันกบัการปฏิบัต ิ
 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย  

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของร้านคา้สาระพัน Food & Organic Market รพ.พิษณุเวช จ.
พิษณุโลก 
วิสัยทัศน ์
“ส่งเสริมสุขภาพ และสิง่แวดล้อมส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถ่ิน” 
พันธกิจ 

ร้านค้าสาระพัน เป็นร้านค้าทีเ่น้นการส่งเสริมผู้ประกอบการอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกลเ้คียง  

 
ตัวช้ีวัดระดับองค์การประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2652 
Objective Perspective Corporate KPI Target 
เติบโตอย่างมีกำไร Financial อัตราการเติบโตของรายได้ สาระพันกรุ๊ป 5% 
เติบโตอย่างมีกำไร Financial อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย 10% 
เก้ือหนุนทุกส่วน Customer อัตราข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการได้รับการ

ทบทวน 
100% 

เก้ือหนุนทุกส่วน Customer ความพึงพอใจจากผู้ประกอบการอาหารพร้อมทานระดับ
ด-ีดีมาก 

80% 

เก้ือหนุนทุกส่วน Internal process มีผู้ประกอบการอาหารพร้อมทานรายใหม่ในไตรมาสที่4 12 
คนทำงานมีความสุข Learning 

&Growth 
%Engagement Score 60% 

คนทำงานมีความสุข Learning 
&Growth 

อัตราการเข้าร่วมอบรมของพนักงานเป็นไปตามแผนที่
ทางHR กำหนด 

100% 

 
เป้าหมายทางธุรกิจปี2562-2563 
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กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกจิ 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 
รายได้ต่อปี : 10-15 ล้านบาท  
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน : ประมาณ 5% จากรายไดร้วม 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

Action Learning กับการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การหรือธุรกิจ 
ในโลกธุรกจิปจัจุบันความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญมีหลายหลากแตเ่รื่องหลักๆคือ เรื่องความ

ซับซ้อนของปญัหาองค์การที่เพิม่ขึ้น, ความต้องการด้านนวัตกรรมและคุณภาพที่สงูข้ึน, การให้
ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน และความต้องการทีเ่พิ่มข้ึนของการ
เรียนรู้ที่มุง่เน้นด้านธุรกจิโดยใช้เวลาในการเรียนรู้น้อย เพราะฉะนั้นหากองค์การใดสามารถปรบักลยทุธ์
การบริหารงานให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปจัจบุันได้อย่างมปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว กจ็ะเป็นผู้ที่
ได้เปรียบในการแข่งขัน และวิธีการหนึง่ที่องค์การนิยมใช้เพือ่ตอบโจทย์ดังกล่าวคือ “Action Learning” 
หรือ “Learning in Action” 

Action Learning คือข้ันตอนการนำคนที่มีความหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ และ
ประสบการณ์มาวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการทำงาน และพัฒนาแผนการปฏิบัตงิานเพือ่แก้ไข
ปัญหาน้ัน ซึง่กลุม่ต้องรวมตัวกันจนถึงข้ันดำเนินการตามแผนที่กลุ่มได้วางไว้ เรียนรูจ้ากการดำเนินการ 
และจัดการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของแผนเป็นระยะๆ Action Learning จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การเรียนรูจ้ากการปฏิบัตงิานจริง 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง Action Learning ที่ได้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวางคือ แบบของ
มาร์ควอตส์ (Marquardt Model) ผู้คิดคือ Michael J. Marquardt ที่ได้ให้ความหมายของ “Action 
Learning” ว่าเป็นเครื่องมอืการฝึกอบรมแบบใหมท่ี่ทรงอำนาจในการพฒันาบุคคล ทีมงาน และองค์การ 
ซึ่งแบบของมาร์ควอตส์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ที่สามารถถ่ายทอดและพึง่พาอาศัยกัน รวมทัง้ต้อง
สร้างและให้แรงเสริมแกก่ัน ได้แก่ 

1. ปัญหา (โครงงาน, ความท้าทาย, โอกาส, งาน) ทีม่ีความสำคัญเร่งด่วนและเป็นความ
รับผิดชอบของกลุม่ที่ต้องแก้ไข ซึ่งปัญหาควรสร้างโอกาสใหก้ลุ่มได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนา
ทักษะของบุคคล ทีม และองค์การ 
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2. กลุ่ม Action Learning เป็นสิง่สำคัญในการทำ Action Learning ซึ่งจะมกีารจัดกลุม่ 4-8 
คนที่ควรมีความหลากหลายด้านพื้นหลังและประสบการณ์ เพื่อใหเ้กิดมมุมองที่หลากหลาย และกระตุ้น
ความคิดเห็นใหม่ๆ  

3. กระบวนการท่ีเน้นการถามและการฟัง ซึง่ Action Learning เน้นที่คำถามที่ถูกต้องมากกว่า
คำตอบที่ถูกต้อง และเข้าใจถึงปัญหาโดยการถามเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง สะท้อนกลับ และจำแนก
ทางแก้ไขที่เป็นไปได้ และลงมือกระทำทันท ี

4. การลงมือแก้ปัญหา สมาชิกในกลุม่ต้องมีอำนาจในการสั่งการใหเ้กิดการลงมือปฏิบัติ หรือ
มั่นใจว่าข้อเสนอแนะถูกนำไปใช้ 

5. การให้คำมัน่ในการเรียนรู้  Action Learning เป็นสิง่ที่มีคุณค่ามากกว่าการแก้ปญัหาให้
องค์การ เพราะ Action Learning เป็นการเน้นย้ำในเรื่องการเรียนรู้ และการพฒันาบุคคล และทีมใน
เรื่องการตัดสินใจและการลงมือกระทำ 

6. ผู้ฝึกสอน ซึง่การฝกึสอนเป็นสิ่งจำเป็นในการให้กลุ่มได้มุ่งเน้นเรื่องความสำคัญและความ
เร่งด่วน ผูฝ้ึกสอนช่วยกลุ่มในการสะท้อนสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ และพวกเขาแก้ปญัหาอย่างไร รวมทัง้
ช่วยให้กลุ่มมุง่ถึงสิ่งที่พวกเขากำลงัจะบรรลุผล และสิ่งที่พวกเขาพบว่าเป็นอุปสรรค 
     ทั้งนี้ สมรรถภาพของ Action Learning จะถึงขีดสุดเมือ่องค์ประกอบทัง้ 6 ได้นำมาปฏิบัติทัง้หมด 
สูตร Action Learning ของมาร์ควอตส์ คือ Learning = Programmed knowledge + 
Questioning + Reflection + Implementation + Reflection (L = P + Q + R + I + R) 
 
        Action Learning เป็นเครื่องมือที่องค์การหลายองค์การเช่น Nokia, Marriott, General 
Motors และ ฯลฯ นำมาใช้เพื่อการวางแผนด้านกลยทุธ์, เพื่อการพัฒนาผูจ้ัดการ, เพื่อจำแนกความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน,เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน, เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้
องค์การกลายเป็นองค์การแหง่การเรียนรู ้
         ดังนั้น ผู้ทำการศึกษาจงึขอยกตัวอย่างการนำ Action Learning มาใช้ของบริษัทช้ันนำระดับ
โลกแหง่หนึง่ที่ดำเนินงานในอเมรกิาเหนือ, ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา ซึ่งประกอบธุรกจิ 2 
ประเภทหลักคือ 1. บริษัทน้ำมันและก๊าซ 2. บริษัทด้านเคมภัีณฑ์ในอเมริกาเหนอื เนื่องจากทมีบริหารมี
ความต้องการพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน, ความหลากหลาย และผู้นำจากภายในองค์การทีม่ี
ความสามารถในการสนบัสนุนการเจริญเตบิโตขององค์การในอนาคต รวมทั้งเพิม่กำไรให้กับบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัท Forum จงึได้ทำงานกบับริษัทดังกล่าวในการทำ Action Learning ให้กบัพนักงานใน
การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อใหผู้้นำในปัจจุบันและอนาคตมมีมุมองหลากหลายและใช้เครื่องมือที่องค์การมี
สร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน และการปรับปรงุความมีประสิทธิภาพของผู้นำเพื่อเตรียมรับกบั
ความต้องการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

วิธีการคือ การคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมหลกัสูตรจากหลกัเกณฑ์ที่องค์การกำหนดไว้ จากนั้นทำการแจ้ง
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรใหร้ับทราบงานที่ได้รบัมอบหมายให้พฒันาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งบอกวัตถุประสงค์
หลักๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจน้ำมันในอเมรกิาเหนือ, การพัฒนาเรือ่งการทบทวนการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน การแบง่ปันความรู้ และการตรวจสอบหลงัการปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์
คู่แข่งและกลยทุธ์ทางธุรกิจทีจ่ะใช้ในแต่ละประเทศ รวมทัง้ลดค่าใช้จ่ายขององค์การ ซึง่ผูเ้ข้าร่วมต้อง
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ทำงานร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุน และการเสริมแรงจากฝ่ายบริหารระดับสูงในการดำเนินงานของ
กลุ่ม และมีการสะท้อนกลับถึงผลต่อการปฏิบัตงิาน เพื่อนำมาปรบัปรุงพฒันาการเรียนรู้ต่อไป  

Action Learning ช่วยสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันของคนทัง้องค์การ และทำให้
องค์การสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเรือ่งความแตกต่างของพนกังานที่มีภูมหิลงัและทำงานต่างแผนกกันได้ 
รวมทั้งสร้างมุมมองที่หลากหลายที่ท้าทายความคิด และทำให้การคิดของพนักงานกว้างขึ้น ดังนั้น 
องค์การจึงบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การทั้งในแง่ธุรกจิที่มผีลประกอบการเพิม่ขึ้น และการพฒันา
บุคคลากรระดบัจัดการใหเ้รียนรู้การเป็นผู้นำทีม่ีวิสัยทัศน์ มีมุมมองทีก่ว้างและหลากหลายข้ึน รวมทั้ง
การหลอมรวมความคิดเห็นจากพนกังานทีม่ีประสบการณ์ ภูมิหลงั รวมทั้งทกัษะที่ต่างกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
กลยุทธ์ และ/หรือ วิธีการแกป้ัญหาที่มปีระสิทธิภาพมากที่สดุ 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาทีมและองค์การ 

การทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นสังคมทีเ่น้นความรูสู้่การปฏิบัติ ขณะที่กระแสของโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆเอื้อให้สือ่สารกนัอย่างทั่วถึง ทำให้ความรู้ในยุคปัจจุบันน้ี
เติบโตอย่างก้าวกระโดดทวีคูณ ทำให้วิธีคิดแนวการปฏิบัติงานแบบเดมิใช้ไม่ได้ผลหรือเรียกได้ว่าล้าสมัย 
คนที่รู้มาก รูเ้ร็ว รู้จริงทำเร็วจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์การได้  การเปลี่ยนแปลงแข่งขันกันอย่าง
รวดเร็วในโลกธุรกจิทำใหบุ้คลากรต้องมีทกัษะ มีความสามารถที่เพิม่มากข้ึนและแตกต่างกัน การเตรียม
กำลังคนในองค์การใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสำคัญอันดับต้นๆของ
การบริหาร หลายหน่วยงานยังเพิกเฉยในการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  
 ประเด็นสำคัญในเชิงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ คือ พัฒนาทักษะฝมีือของบุคลากรให้
แข่งขัน ให้ตอบรับกบัเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การได้ ทำให้เกิดมรรคผลไดเ้ร็ว สนองนโยบาย และ
คุ้มค่าการลงทุนขององค์การ เน้นที่การฝึกอบรมพัฒนา บา้งเชิญคนนอกมาเป็นที่ปรึกษาเพือ่ให้ความรู ้
มุมมองใหม่ๆ บ้าง หากกลยุทธ์ในเชิงการบรหิารทีจ่ะทำให้บคุลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มอทิธิพล
ของการสร้างองค์การใหเ้ป็นองค์การแห่งการเรียนรูก้็เป็นความหวังประการหนึง่ แม้จะเป็นที่ไม่ค่อย
เข้าใจนักว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยเทคนิควิธีอย่างไร แต่เป็นการบ่งช้ีว่าการเอื้อให้มีการเรียนรูเ้กิด
ควบคู่ไปกับการทำงานจะสง่ผลดีแก่องค์การเป็นอย่างมาก 
              การบรหิารทีมภายในองค์การให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต้องอาศัยการคิดในเชิงกลยุทธ์
อดทน และมีแนวร่วมในการขอแรงสนับสนุนจากผูบ้รหิารทุกๆระดับ การวิเคราะหส์ภาพการเรียนรู้ที่
เป็นอยู่ในองค์การ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูท้ี่เกื้อหนนุ การสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี การ
ประเมินความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การปลูกฝังค่านิยมว่าเมื่อบุคลากร
เรียนรู้อยู่ตลอด ทำให้เขามผีลงานเป็นบุคลากรที่ให้คุณค่าเพิ่มข้ึนแกห่น่วยงาน การเรียนรู้และสร้าง
ผลงานที่ดี ได้นำไปสู่การยอมรบัและให้รางวัล นอกเหนือจากความเอาจริงเอาจงั ถือเป็นการสนบัสนุน
ผู้บริหารองค์การพึงมีเป้าหมายแนวทางผลักดัน รเิริม่แนวทางดำเนินการรองรบัอย่างชัดเจน 
          เนื่องจากแรงกดดันด้านการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงทำให้รปูแบบและวิธีการเรียนรู้ใน
องค์การทีพ่ึงประสงค์ จงึควรมลีักษณะดังต่อไปนี ้

1) สอดคล้องผกูโยงเข้ากับสภาพปัญหา ข้อเท็จจรงิ และความต้องการของธุรกิจที่ยงัหาทางออก
ไม่ได้อย่างชัดเจน วัดผลสำเร็จไดเ้ป็นรูปธรรม การเรียนรู้อาจเป็นการริเริ่มงานโครงการใหม่ 
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2) ปฏิบัตไิด้ เอื้อต่อการปรบัแต่งประสบการณ์เดิมให้ดีย่ิงๆข้ึนไป ย่นระยะห่างของสิง่ที่รูก้ับการ
ปฏิบัติให้น้อยที่สุด ให้การเรียนรู้นั้นเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายนอกองค์การ 

3) เป็นการเรียนรูท้ี่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ในสายตาของบุคลากรและผู้บริหาร เป็นสิ่งจูงใจสร้าง
ขวัญและกำลงัใจช่วยแก้ปญัหาทีก่ำลงัเผชิญอยู่ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสรมิสร้าง
มุมมองใหม่ๆ  สร้างความเช่ียวชาญในหน้าที ่

4) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหมูบุ่คลากร มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 
5) สิ่งทีเ่รียนรู้นั้นช่วยเสริมสร้างสิง่ใหม่ๆ  ทีเ่อื้อต่อการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวังจากสินค้าและ

บริการของหน่วยงาน 
6) มีประโยชน์ คุ้มค่าในสายตาของผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นของหน่วยงานก่อให้เกิดการปฏิบัติและ

รายงานผลสำเร็จจากการกระทำที่นำไปสู่การสร้างกำไรระยะยาวได้ 
ในบรรดาเทคนิควิธีการเรียนรูท้ั้งหลายทั้งปวง วิธีการหนึ่งซึง่เป็นที่ยอมรบัอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะในหมู่บริษัทช้ันนำว่าเป็นแนวทางที่ให้ประโยชน์ทัง้บุคคล ทมีงาน และองค์การ มีความ
เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกบังานในธุรกิจ วัดความสำเรจ็ได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
(Action Learning เรียกย่อๆว่า AL) ต่อมาองค์การช้ันนำทัง้ภาครัฐและเอกชนหลายแหง่ได้นำมาใช้เพื่อ
การพัฒนาทีมงาน การพฒันาภาวะผู้นำ การพัฒนาผู้บรหิารระดับสูงของหน่วยงาน (Conger,2010; 
Marquardt, 2011) 

 
3. กระบวนการและการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
   3.1 กระบวนการและระยะเวลาการดำเนินการ 
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3.2 ใบงำนในกำรท ำ AL 
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4.แนวทางการศึกษา และขอบเขตการศึกษา 

4.1 ขอบเขตของการศึกษา     
     4.1.1 ธุรกิจท่ีศึกษา และระยะเวลาทำการศึกษา 

ธุรกิจที่ศึกษา : ร้านค้าสาระพัน Food & Organic Market รพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก 
ระยะเวลาทำการศึกษา : กันยายน-พฤศจิกายน 2562 

                  4.1.2 กระบวนการท่ีใช้ในการศึกษาและกลุ่มประชากร 
กระบวนการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยใช้ 

กลุ่มประชากรทีท่ำการศึกษา ได้แก่   1) พนักงานกลุ่มเป้าหมายจำนวน8-10คน 
กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่ทำการศึกษา ได้แก่  1) กลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 

คน 
2) กลุ่มผู้ประกอบการจำนวน 20 คน 
    4.1.3 การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ทำการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ทำการศึกษาผ่านการบันทึกจากการสังเกต ,การ

สนทนากลุ่ม และการบันทึกข้อคิดเห็นที่ไดจ้ากการทำกจิกรรมต่างๆ ทั้งนีก้ารวิเคราะห์ข้อมลูจึงมี
ลักษณะที่เป็นพลวัตรที่ต่อเนื่องจากการเก็บข้อมูลในพื้นที ่ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะเป็นหลัก 
โดยข้อมูลทีผ่่านการเกบ็รวบรวมมานั้นจะถูกวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สำหรบั
การพัฒนาองค์การเป็นลำดับถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 กิจกรรมประชุมพบปะกบัสมาชิกกลุ่มครั้ งท่ี 1 วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
                ภาพท่ี 4.2 กิจกรรมประชุมพบปะกบัสมาชิกกลุ่มครั้ งล่าสุด วนัท่ี 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 
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4.1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
 

5.ผลการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแสวงหาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพให้แก่องค์การ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัต(ิAL) เพื่อมุง่หวังให้เกิดการพฒันาองค์การอย่างมีทิศทาง บุคลากรสามารถยกระดับขีด
ความสามารถในการเรียนรูผ้่านกระบวนการและกจิกรรมต่างๆของAL เช่น กระบวนการการระบปุัญหา,
กระบวนการแก้ไขปัญหาทีส่นองตอ่กลยุทธ์ หรือยทุธศาสตร์ของธุรกจิอันเป็นความต้องการขององค์การ
หรือฝ่ายบริหาร,กระบวนการระดมความคิดเห็นในการกำหนดปัญหาการซกัถาม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เป็นต้น  

 ผลการศึกษาวิจัยที่ไดจ้ึงเป็นไปในลักษณะการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพลวัตรจากการทำ 
Focus group, การประมวลข้อมลูเชิงพฤตกิรรมของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาก่อน และ
หลงัที่มีการนำ AL เข้าไปใช้ ,การรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน หรือ ผลิตภาพ
ของพนักงานต่อคน,ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการนำALเข้าไปใช้พัฒนา
องค์การรวมถึงข้อมลูเกี่ยวกับผลประกอบการทัง้ทางด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

 
 
5.1 สรุปผลการดำเนินการALP ข้อเสนอแนะและการสะท้อนบทเรียนรู้ของสมาชิก 

5.1.1 รายการข้อค้นพบของปัญหา และสาเหตุหลักของปัญหาผา่นกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ  

ประเภทของปัญหา ปัญหาท่ีเกิดขึ้น สาเหตุหลักของปญัหา 
ปัญหาด้านการเงิน -อัตราการเตบิโตของรายได้ติดลบมา

ตั้งแต่ต้นปี 2562 
-จำนวนลกูค้าที่ลดลงจากการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการ
ของโรงพยาบาล และทางร้านค้าเอง
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-ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการ(SG&A 
Expense) อยู่ในระดบัสงูกว่าสัดส่วนที่
ควรจะเป็น 
-ต้นทุนสินค้าคงคลังมากกว่าเกณฑ์ที่
ทางฝ่ายบรหิารกำหนดในทุกเดือน 

ยังขาดแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อหา
กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่  
-ขาดการติดตามและวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และ
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พนักงานไม่
ตระหนักถึงเรื่องกำไร/ขาดทุน
เพราะเขาไม่รบัรูส้ถานการณ์และ
เห็นตัวเลข 
-ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสงูมากใน
ทุกๆหมวด ไม่ว่าจะเป็นฐาน
เงินเดือน การปรับเงินเดือน ค่า
ตำแหน่ง ค่าข้ึนกะพิเศษ และใน
ขณะเดียวกันอัตราการสร้างรายได้
ของพนักงานต่อคนน้ันกลบัอยู่ใน
ระดับที่ต่ำมาก 

ปัญหาด้านลูกค้า -จำนวนข้อรอ้งเรียนด้านพฤติกรรม
บริการของทางร้านค้ามปีรมิาณมาก 
เฉลี่ยอยู่ที่ 5 ครัง้ต่อเดือนและมกัเป็น
ประเด็นซ้ำๆ  

-บุคลกิภาพด้านต่างๆไม่ว่าจะเปน็ 
การแต่งกาย, ถ้อยคำวาจา มักสร้าง
การรบัรูท้ี่เป็นลบแก่ลกูค้าหลายราย
โดยเฉพาะพนักงานในโรงพยาบาล 

ปัญหาด้าน
กระบวนการทำงาน 

-มักเกิดการทำงานที่ซ้ำซอ้นและ
ผิดพลาดบ่อยครัง้ในประเด็นเดิม ได้แก่ 
   +การพบของเสีย/อาหารหมดอายุ
บนช้ันวางของ  
   +ปัญหาของขาดStock และ Over-
Stock เป็นต้น 
   +ปัญหาเงินขาด-เงินเกินของ
แคชเชียร์ 

-พนักงานขาดระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถงึการวาง
แผนการปฏิงานต่างๆในหน้าที่ของ
ตน 
-พนักงานไม่สื่อสารระหว่างกัน ขาด
ทักษะการทำงานเป็นทมี 
-การแก้ไขปัญหาของผูบ้รหิาร
ระดับกลางที่มักแกป้ัญหาแบบไม่
ตรงจุด หรอืมองไม่ลึกซึ้งถึงสาเหตุที่
เกิดข้ึนจริง 

ปัญหาด้านการ
เรียนรู ้

-พนักงานมักเพิกเฉยต่อปัญหา และไม่
มองว่าสิง่ที่เกิดข้ึนเป็นปัญหา  
-พนักงานไม่มีความสงสัยใครรู่้ในงาน
ของตน 
-ไม่เกิดการพฒันาหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการทำงาน 

-วัฒนธรรมองค์การที่ไมส่นบัสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้  
-ทีผ่่านมาองค์การละเลยทีจ่ะให้
ความสำคัญในการพฒันาบุคลากร
ในทุกๆด้าน  
-ขาดแคลนผูบ้รหิารระดับกลางที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการพฒันา
องค์การและบุคลากรอย่างแทจ้รงิ 
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5.1.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข/ป้องกันปัญหาท่ีได้จากการศึกษา  

จากตารางในหัวข้อ 5.1.1 ทางกลุ่มได้นำมาต่อยอดเพื่อการแก้ไข และป้องกันปัญหาในประเด็น
ต่างๆได้ใจความสำคัญดงันี้  

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น สาเหตุหลักของปญัหา ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข/
ป้องกันปัญหา  

-อัตราการเตบิโตของรายได้ติด
ลบมาตัง้แต่ต้นปี 2562 
-ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการ
(SG&A Expense) อยู่ใน
ระดับสูงกว่าสัดส่วนที่ควรจะ
เป็น 
-ต้นทุนสินค้าคงคลังมากกว่า
เกณฑ์ที่ทางฝ่ายบรหิารกำหนด
ในทุกเดือน 

-จำนวนลกูค้าที่ลดลงจากการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ดำเนินการของโรงพยาบาล และ
ทางร้านค้าเองยังขาดแผนการ
ตลาดเชิงรกุเพือ่หากลุ่มลูกค้า
กลุ่มใหม่  
-ขาดการติดตามและวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และ
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พนักงาน
ไม่ตระหนกัถึงเรื่องกำไร/ขาดทุน
เพราะเขาไม่รบัรูส้ถานการณ์และ
เห็นตัวเลข 
-ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสงูมากใน
ทุกๆหมวด ไม่ว่าจะเป็นฐาน
เงินเดือน การปรบัเงินเดือน ค่า
ตำแหน่ง ค่าข้ึนกะพิเศษ และใน
ขณะเดียวกันอัตราการสร้าง
รายได้ของพนักงานตอ่คนน้ัน
กลับอยู่ในระดบัที่ต่ำมาก 

-ทำการวางแผนการตลาดเชิง
รุกอย่างมีส่วนร่วมโดยพนักงาน
ขายทุกคน แต่ควรมี
ผู้รบัผิดชอบหลักในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดแบบ
พิเศษ มุ่งเน้นไปทีเ่ป้าหมาย
ทางธุรกจิของผู้บริหารระดบัสงู 
, หาวิธีการรกัษากลุ่มลูกค้าเดิม 
และเพิม่กลุ่มลูกค้าใหม ่
-พนักงานทุกคนควรได้รบัรู้ถึง
สถานการณ์ทางการเงินของ
บริษัทในระดับเบื้องต้น เพื่อ
สร้างความตระหนกัในการ
บรหิารจัดการสู่การนำไปผกู
โยงกับภาระหน้าที่ของตนเอง 
-บริษัทจำเป็นต้องสร้างระบบ
การบริหารค่าตอบแทนที่เป็น
ระบบและเป็นธรรม สามารถ
ช้ีแจงกับพนกังานได้ว่าทำไม
ค่าตอบแทนของแต่ละคนถึงอยู่
ในระดับนี้ อีกทัง้การจ่าย
ค่าตอบแทนควรตระหนักถึง
คุณค่าของงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูก
วิธี 

-จำนวนข้อรอ้งเรียนด้าน
พฤติกรรมบริการของทาง
ร้านค้ามีปริมาณมาก เฉลี่ยอยู่ที ่

-บุคลกิภาพด้านต่างๆไม่ว่าจะ
เป็น การแต่งกาย,ถ้อยคำวาจา 
มักสร้างการรบัรูท้ี่เป็นลบแก่

-ต้องมกีารอบรมพฤติกรรม
บริการที่พงึประสงค์ให้แก่
พนักงานและหมั่นตรวจสอบ
พฤติกรรมการบรกิารเหล่าน้ัน
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5 ครั้งต่อเดือนและมักเป็น
ประเด็นซ้ำๆ  

ลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะ
พนกังานในโรงพยาบาล 

เพื่อใหเ้กิดข้ึนจริง  ผู้นำ
องค์การและหัวหน้าส่วนงาน
ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่
พนักงานใหเ้ป็นนิจ 

-มักเกิดการทำงานที่ซ้ำซอ้น
และผิดพลาดบอ่ยครั้งใน
ประเด็นเดิม ได้แก ่
   +การพบของเสีย/อาหาร
หมดอายุบนช้ันวางของ  
   +ปัญหาของขาดStock และ 
Over-Stock 
   +ปัญหาเงินขาด-เงินเกินของ
แคชเชียร์ 

-พนักงานขาดระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัตงิานที่ชัดเจน รวมถึง
การวางแผนการปฏิงานต่างๆใน
หน้าที่ของตน 
-พนักงานไม่สื่อสารระหว่างกัน 
ขาดทักษะการทำงานเป็นทีม 
-การแก้ไขปัญหาของผูบ้รหิาร
ระดับกลางที่มักแกป้ัญหาแบบไม่
ตรงจุด หรือมองไม่ลกึซึ้งถึง
สาเหตุที่เกิดข้ึนจรงิ 

-ผูร้ับผิดชอบหลกัของทกุส่วน
งานจำเป็นต้องสร้างWork 
Procedure และควบคุม
ติดตามการปฏิบัตงิานของ
พนักงานทุกคนให้เป็นไป
ตามนั้น 
-ต้องมกีารกำหนดเครื่องมือที่
เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหว่างกันในทุกๆเรือ่งไม่ว่าจะ
เป็นส่วนงานเดียวกัน หรือการ
ทำงานข้ามสายงาน 
-ต้องมกีารจัดอบรม พฒันา
บุคลากรทุกคนเกี่ยวกับSoft 
Skill หรือ เทคนิคการบริหาร
และจัดการอารมณ์
(Emotional Intelligence) 
-ผูบ้รหิารระดับกลางจนถึง
ระดับสูงต้องใจเย็นลงและรับ
ฟังปัญหาจากระดบัปฏิบัตกิาร
ให้มากขึ้น ควรฝึกตนเองให้
มองปญัหาให้ขาด ไม่ใจเร็วด่วน
ได ้

-พนักงานมักเพิกเฉยต่อปัญหา 
และไม่มองว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็น
ปัญหา  
-พนักงานไม่มีความสงสัยใครรู่้
ในงานของตน 
-ไม่เกิดการพฒันาหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆในการทำงาน 

-วัฒนธรรมองค์การที่ไม่
สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้  
-ทีผ่่านมาองค์การละเลยทีจ่ะให้
ความสำคัญในการพฒันา
บุคลากรในทุกๆด้าน  
-ขาดแคลนผูบ้รหิารระดับกลางที่
มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาองค์การและบุคลากร
อย่างแท้จริง 

-หาแนวทางหรอืกระบวนการ
ที่จะสร้างให้องค์การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่าน
ผู้บริหารหรือผู้นำที่มีความรู้
ความเข้าใจในการพฒันา
บุคลากรอย่างแทจ้รงิ มี
เครื่องมือ กระบวนการ หรือ
เทคนิคต่างๆทีจ่ะสามารถ
พัฒนาบุคลากรได้อย่าง
ละเมียดละมัย และยั่งยืน 
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5.1.3 การประมวลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุม่  

ในหัวข้อย่อยน้ีผู้ทำการศึกษาวิจัยได้หยบิยกประเด็นต่างๆอนัเป็นข้อเสนอแนะในระดับปัจเจก
ของสมาชิกภายในกลุ่ม มาทำการประมวลใหผู้้อ่านได้รบัทราบถึงเบื้องหลังที่มาของ ข้อเสนอแนะเพื่อ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหา(ในหัวข้อ 5.1.2) ดงัต่อไปนี ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข/ป้องกันปญัหา  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม 
-ทำการวางแผนการตลาดเชิงรกุอย่างมีส่วนร่วม
โดยพนักงานขายทุกคน แต่ควรมีผูร้ับผิดชอบ
หลักในการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบพิเศษ 
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจของผูบ้รหิาร
ระดับสูง , หาวิธีการรกัษากลุม่ลูกค้าเดิม และเพิ่ม
กลุ่มลูกค้าใหม ่
-พนักงานทุกคนควรได้รบัรู้ถึงสถานการณ์ทาง
การเงินของบริษัทในระดับเบื้องต้น เพือ่สร้าง
ความตระหนักในการบริหารจัดการสู่การนำไป
ผูกโยงกับภาระหน้าที่ของตนเอง 
-บริษัทจำเป็นต้องสร้างระบบการบริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นระบบและเป็นธรรม สามารถ
ช้ีแจงกับพนกังานได้ว่าทำไมค่าตอบแทนของแต่
ละคนถึงอยู่ในระดับนี้ อกีทั้งการจ่ายค่าตอบแทน
ควรตระหนกัถึงคุณค่าของงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี 

-ทีผ่่านมาเราเป็นฝ่ายรอใหลู้กค้ามาหาเรา ไม่เคยมี
กิจกรรมใหม่ๆ ที่ดึงดูดหรือเรียกรอ้งความสนใจลูกค้า 
-ไม่มผีู้รบัผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกบังานด้านการตลาด 
-พนักงานหลายคนคิดว่าอัตรากำลงัไม่เพียงพอทีจ่ะมา
คิดค้นหรือหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำการตลาด 
-พนักงานหลายคนยังไม่ทราบว่าเป้าหมายทางธุรกิจของ
ผู้บริหารคืออะไร และไมเ่คยได้รับรู้ถึงสถานการณ์ทีเ่ป็น
ปัญหาของบริษัทมากอ่น 
-พนักงานเกือบ 100% รวมถึงผู้บริหารระดับกลาง
บางส่วนยังใช้ความรูส้ึกในการบริหารงานมากกว่าใช้
ข้อมูลในการบริหารงาน 
-พนักงานโดยส่วนมากยงัไม่ได้รบัคำตอบที่ชัดเจนในการ
ข้ึนค่าแรงหรอืการจ่ายโบนัสประจำปี 
-พนักงานไม่รูเ้ป้าหมายในการทำงานของตนเอง 
-พนักงานไม่รู้และไม่เข้าใจในส่วนงานของเพื่อนพนกังาน
คนอื่นๆ   

-ต้องมกีารอบรมพฤติกรรมบรกิารที่พึงประสงค์
ให้แก่พนักงาน และหมั่นตรวจสอบพฤติกรรมการ
บริการเหล่าน้ันเพื่อให้เกิดข้ึนจรงิ  ผู้นำองค์การ
และหัวหน้าส่วนงานต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
แก่พนักงานใหเ้ป็นนิจ 

-พนักงานขายส่วนมากไมรู่้สึกว่าพฤติกรรมบริการที่
แสดงออกตอ่หน้าลูกค้านั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
-ปจัจัยส่วนบุคคลบางประการ ส่งผลตอ่พฤติกรรม
บริการของเขา เช่น ระดับการศึกษา,อายุ,สถานภาพทาง
เศรษฐกจิ และครอบครัว เป็นต้น 
-ผูจ้ัดการร้านค้าคนก่อนหน้าไมป่ฏิบัติตนใหเ้ป็น
แบบอย่างแก่พนักงาน 
-พนักงานโดยส่วนใหญ่มีมายาคติว่าพฤติกรรมเหล่าน้ี
เป็นรากเหง้าของนสิัยไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้
-ระบบการคัดสรรพนักงานและระบบการอบรมไม่ดีพอ  

-ผูร้ับผิดชอบหลกัของทกุส่วนงานจำเป็นต้อง
สร้าง Work Procedure และควบคุมติดตามการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทกุคนให้เป็นไปตามนั้น 

-ไม่มรีะบบการทำงานที่ชัดเจน ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
-พนักงานส่วนใหญ่เสนอใหม้ีการติดตามการทำงานให้
เป็นระเบียบขั้นตอน และนำไปประเมินผลอย่างจรงิจงั  
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-ต้องมกีารกำหนดเครื่องมือทีเ่ป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารระหว่างกันในทุกๆเรือ่งไม่ว่าจะเป็นส่วน
งานเดียวกัน หรอืการทำงานข้ามสายงาน 
-ต้องมกีารจัดอบรม พัฒนาบุคลากรทุกคน
เกี่ยวกับSoft Skill หรือ เทคนิคการบรหิารและ
จัดการอารมณ์(Emotional Intelligence) 
-ผูบ้รหิารระดับกลางจนถึงระดับสงูต้องใจเย็นลง
และรบัฟังปัญหาจากระดบัปฏิบัติการใหม้ากขึ้น 
ควรฝึกตนเองใหม้องปัญหาให้ขาด ไม่ใจเร็วด่วน
ได ้

-พนักงานหลายคนมองว่าการสื่อสารข้ามสายงานนั้นคือ
การทำงานข้ามหน้า (การทำงานเอาหน้า)  
-พนักงานที่ทำงานจรงิจงัมักโดนเพื่อนตำหนิว่าจูจ้ี้ จุกจิก 
และทำใหทุ้กคนเบื่อหน่าย 
-พนักงานส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกบัการคุยเล่น
มากกว่าการทำงาน เนื่องจากมองว่าเพือ่นส่วนใหญ่ก็ทำ
แบบนั้นเช่นเดียวกัน 
-พนักงานเสนอว่าผู้บริหารควรรบัฟงัให้มากกว่าน้ีก่อนที่
จะตัดสินใจไปเองว่าเกิดอะไรข้ึน 
-พนักงานมองว่าการปกปิดปญัหาที่เกิดข้ึนน้ันดีอยู่แล้ว
เพราะเกรงว่าจะโดนตำหนิจากผูบ้รหิาร 
-พนักงานเสนอแนะว่าการเปิดร้านตลอด 24 ช่ัวโมงนั้น
ทำให้ผลิตภาพในการทำงานของตัวเองนั้นลดลง และ
ส่งผลต่อนาฬิกาชีวิต 
-พนักงานหลายคนคิดว่างานของเพื่อนไม่ใช่งานของ
ตนเอง ไม่จำเป็นต้องใส่ใจหรือสื่อสารแม้มองเห็นวิธีการ
ที่จะทำให้เกิดการพฒันาข้ึนได้ 

-หาแนวทางหรอืกระบวนการที่จะสร้างให้
องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่านผูบ้รหิาร
หรือผู้นำทีม่ีความรู้ความเข้าใจในการพฒันา
บุคลากรอย่างแทจ้รงิ มีเครื่องมอื กระบวนการ 
หรือเทคนิคต่างๆที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรได้
อย่างละเมียดละมัย และยั่งยืน 

-พนักงานไม่รู้ว่าตนเองควรรู้อะไร?  
-พนักงานเสนอแนะวิธีให้มีคอมพิวเตอรส์่วนรวม และ
สร้างไฟล์ 1 ไฟล์ไว้สำหรับการสือ่สารทางอารมณ ์
-พนักงานประมาณ 70% ไม่เคยเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้บริหารระดบัสงู ทำให้รูส้ึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า อีกทั้ง
พนักงานเหล่าน้ียงัไม่รู้ว่ามปีระเด็นอะไรบ้างที่เกิดข้ึนใน
ห้องประชุม 
-พนักงานโดยส่วนมากเข้าใจว่าสิง่ที่เป็นอยู่น้ันดีอยูแ่ล้ว 
มีเพียงส่วนน้อยที่คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมี
น้อยมากทีล่งมอืปฏิบัตเิพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 

 

5.1.4 ประเด็นปัญหาท่ีได้รบัการสังเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขโดยสมาชิกกลุ่ม และถูก
นำไปปฏิบัติจริงทันที (ในช่วงระยะเวลาท่ีทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ)  

1. ปัญหา : อัตราการเติบโตของรายได้ติดลบมาตัง้แต่ต้นปี 2562 
    แนวทางการแก้ไข : -    จัดต้ังฝ่ายงานด้านการตลาดจากพนักงานขายที่มีอยู่ เพื่อใหเ้สนอแนว
ทางการดำเนินการที่สามารถทำได ้

- เน้นให้พนักงานคิดเองก่อนเสมอ ปลูกฝังความคิด “ไม่มีอะไรผิด หรือถูกเสมอไป” เมือ่ลงมือ
ทำแล้วก็ให้ติดตามผลลัพธ์ในทันที  
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- ผู้บริหารต้องหมั่นช้ีแนะแนวทางด้วยความใจเย็น ไม่ผลกัดันความคิดของตนเองเพียงฝ่าย
เดียว หากมีความเห็นต่างควรเสนอแนะด้วยวาจาทีส่ร้างสรรค์  

2.ปัญหา : ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการ(SG&A Expense) อยู่ในระดบัสงูกว่าสัดส่วนที่ควรจะเป็น 
    แนวทางการแก้ไข : -   ผู้บริหารระดับกลางต้องทำ Performance Report ประจำวัน ประจำ
สัปดาห์ และประจำเดือนเสนอต่อผูบ้รหิารระดับสูง ซึง่รายงานฉบับนีจ้ะเป็นการรายงานสถานการณ์
เชิงลึก เป้าหมายเพือ่เป็นข้อมูลสนบัสนุนการตัดสินใจให้แกผู่้บริหารระดบัสงู 

- ผู้บริหารระดบักลางต้องทำ One page summary report ที่เข้าใจง่ายอธิบายให้แก่พนกังาน
ทุกคนทราบสถานการณ์ในเบือ้งต้นด้วย  

- จัดต้ังคณะทำงานที่รบัผิดชอบด้านการ Save Cost โดยการถามความสมัครใจ และให้
คณะทำงานชุดน้ีเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายในแบบฉบับของตนเอง  

- ให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการลงมือทำและประเมินผลลัพธ์ทันท ี 
3. ปัญหา : จำนวนข้อรอ้งเรียนด้านพฤติกรรมบริการ 
    แนวทางการแก้ไข : -  หัวหน้าส่วนงาน และผูบ้รหิารระดบักลาง จำเป็นต้องปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างแก่ระดับปฏิบัติการ  

- ผู้บริหารที่มอีำนาจจำเป็นต้องติดตามพฤติกรรมการบรกิารในส่วนน้ีอย่างใกล้ชิด รวมถึงหมั่น
สอบถามผลตอบกลบัจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 

- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพฤติกรรมบรกิาร และช้ีแจงถึงผลกระทบที่แตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมบริการที่ดีและไม่ดี ทำให้พนักงานสามารถเห็นภาพและเป้าหมายเดียวกัน 

4.ปัญหา : เงินขาด-เงินเกินของแคชเชียร ์
   แนวทางการแก้ไข : - เสนอแนวทางการเปิด-ปิดร้านเป็นเวลาแก่ผู้บรหิารระดับสูง เนื่องจากสาเหตุ
ของปัญหามักมาจากช่วงเวลาการเปลี่ยนกะที่เป็นเวลาข้ามวัน  

- พนักงานขายทุกคนเสนอแนะแนวทางว่าควรมีสมุดเซ็นรับ-สง่เงิน ระหว่างการเปลี่ยนกะที่
ชัดเจน และควรมกีารทวนสอบยอดประจำวันอีกครั้งโดยผู้จดัการร้าน  

- แต่เดิมที่ทกุคนต้องร่วมกันรบัผิดชอบหากมีเงินขาดจำนวนกว่า 100 บาทข้ึนไป มีข้อเสนอให้
พนักงานประจำกะทีเ่งินหายเท่านั้นเป็นผูร้ับผิดชอบ  

- ต้องมีการพัฒนาและลงทุนด้านเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ของบัญชีให้เป็นระบบเดียวกบัหน้าร้าน 
เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ ง่ายแก่การทวนสอบ 

5.ปัญหา : ไม่เกิดการพัฒนาหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน 
   แนวทางการแก้ไข : - ผู้บริหารต้องหมั่นกระตุ้นพนกังานให้มีความสงสัยใครรู่้ทัง้ในส่วนงานของ
ตนเอง และส่วนงานของผู้อื่นให้เป็นนิสัย  

- ต้องมีการกำหนดให้คิดนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาในทกุๆสว่นงาน เช่นการทำกจิกรรม CQI 
ประจำไตรมาส  

- กำหนดให้มกีิจกรรม Town Hall Meeting สำหรับพนกังานทุกคนให้ได้พบปะ และเรียก
เปลี่ยนความต้องการกับผู้บริหารระดับสูง  

- จัดให้มเีครื่องมือส่วนรวมสำหรับการสือ่สารระหว่างกัน หากไม่กล้าพูดจากันตรงๆ  
  



280 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย 
1.ให้ฝ่ายบรหิารมุง่หาวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกบัความแตกต่างของพนักงานกลุม่ต่างๆที่

หลากหลาย ทั้งในด้านของศักยภาพและบทบาทหน้าทีร่วมถึงความจรงิทีร่ะดับปฎิบัติการนั้นเผชิญอยู ่
ไม่ใช่การผลักดันความคิดหรือรูปแบบที่ผู้บริหารคิดวา่เป็นวิธีการที่ดีที่สดุจากตนเองเพยีงฝ่ายเดยีว  

2.ควรมีการกำหนดระเบียบขั้นตอนการปฎบิัตงิานที่ชดัเจน และระเบียบขั้นตอนน้ันควรถูกกำหนดขึ้น
จากผู้ปฏิบตังิานจริง 

3.การเปิดร้าน 24 ชั่วโมงน้ันอาจสง่ผลต่อคุณภาพชีวติของพนักงาน และผลติภาพของการทำงานโดย
ภาพรวม(กรณีที่มีการจัดตารางเวรที่ไม่เหมาะสม)ดังน้ันจึงเป็นโจทย์ของผู้บริหารทีจ่ำเป็นต้องคำนึงถึง
ผลกระทบจากทุกมุมมองเพื่อจดัระยะเวลาการทำงานให้เหมาะสม  

4.ควรมีกิจกรรมพัฒนาองค์การด้านกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเป็น
ทีมอยู่เสมอ เพื่อให้ไดภ้าพสะท้อนปัญหาจากล่างขึ้นบน 

5.ควรมีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ เพราะการสร้าง
วัฒนธรรมแหง่การเรียนรู้จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลงานใหม่ๆ ให้เกิดกับตัวพนักงานเอง 

6.ปัจจัยแหง่ความสำเร็จของการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ ไดแ้ก่ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ความ
ร่วมมือของสมาชิก ความเอาจริงเอาจังในการเรียนรู้ และการนำข้อเสนอแนะไปปฎิบตัิขยายผล 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ  
สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก 

 
ร้อยตำรวจโทหญิง พิชชนันท์ ทองเต็ม 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยอิทธิพลและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก กลุ ่มตัวอย่างเป็น
ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ และข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ   สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับข้าราชการตำรวจข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจ โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้  
  1.) กลุ่มข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตร เป็นปัจจั ยแรงจูงใจในการจ่ายค่าตอบแทน 
เนื่องจากสาเหตุเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ทีร่ับผดิชอบเพิ่มมากขึ้น ทำงานมากขึ้น ผลตอบแทนที่ควรจะ
ได้รับหน้าจะมากข้ึนตามหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ แต่ผลลพัธ์ที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นไปตามทีค่ลาดหวัง จึงทำให้รอง
สารวัตรไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ หมดไฟในการทำงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เบื่องานไม่อยาก  มาทำงาน เกิดความเหนื่อยล้ากับงานที่ได้รับมอบหมาย แต่ถ้าได้รับ
ผลตอบแทนในระดับที่มากขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ก็จะส่งผลให้รองสารวัตร
ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย กล่าวคือ เมื่อรองสารวัตรได้รับผลตอบแทนในการทำงานที่มากข้ึน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้รองสารวัตรมีกำลังใจ มีไฟ มีความกระตือรือร้นในการทำงานที่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้รองสารวัตรมี
ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นตามผลตอบแทนที่ได้รับ 
  2.) กลุ่มข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสารวัตร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของตำแหน่งรองสารวัตร เป็นปัจจัยอิทธิพลการบรหิารทรัพยากร เนื่องจากสาเหตุข้าราชการ
ตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในแผนก จึง
ทำให้ต้องรับผิดชอบงานในปริมานมาก และประกอบกับงานด้านเอกสารต้องมกีารรายงานผลการปฏิบตัิ
ตามห้วงระยะเวลา ซึ่งทำให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรเกิดความกดดัน ความเครียด และ
ได้รับมอบหมายหน้าที่ในเรื่องที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือไม่มีความถนัดในงานด้านนั้นๆ 
เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงส่งผลกระทบต่อรองสารวัตรโดนผู้บงัคับบัญชาตำหนิ จึงเป็นผลให้หมดกำลังใจใน
การทำงานที่ได้รับมอบหมาย เกิดความรู้สึกไม่อยากทำงาน เบื่อหน่ายต่อสายงานของตน แต่ถ้ารอง
สารวัตรได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ 
Hkoprthtuj[tuhiojhfkbnaodfh;gdiofhgh 
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รับผิดชอบที่เหมาะสมกับตนเอง คือ ได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่
มากจนเกินไป  และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดของตนเองจะส่งผลให้รอง
สารวัตรทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่า
เป็นสิ่งสำคัญของหน่วย เมื่อรองสารวัตรได้รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ และ
ในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไป ทำแล้วรองสารวัตรรู้สึกสนุกกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
หรือมีความสุขกับงานที่ตนเองได้ทำ ส่งผลให้รองสารวัตรมีความกดดันในงานทำงาน และความเครียด
ลดน้อยลง ทำให้รองสารวัตร  มีกระบวนการทำงานที่ดีข้ึน และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานมาก
ข้ึนผลงานที่ปรากฏมีความถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้นด้วย 
 
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพในการทำงาน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
 
1. บทนำ 
 องค์การโดยทั่วไป ประกอบด้วยทุน คน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและอื่นๆ ซึ่งความสำเร็จ
ขององค์การ ไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตหรือบริการเท่านั้น เพราะองค์การมีทรัพยากรหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การซึ่งมีความสำคัญมาก และทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของ
องค์การ         ซึ่งหากองค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง ขยัน พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์การ 
องค์การก็จะประสบความสำเร็จและก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงไม่เป็นเพียงแค่
พนักงานหรือลูกน้องเท่านั้น   ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ความรู้ 
ความสามารถ การตัดสินใจ        และสติปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ซึ่งเป็นตัวการ
ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์การเกิดจากองค์การได้ใช่ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ ผู้บริหารจึงต้องรู้จักการสร้างและ ทำนุบำรุงทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
เท่าที่จะทำได้ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์การจึงเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าที่ประมาณค่ามิได้ และเป็นมันสมองที่อยู่เบื้องหลังขององค์การเป็นผู้สร้างความคิดเห็นใหม่ 
พัฒนาคิดหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันไปตาม ประสบการณ์ 
ความรู ้ ความคิด และโอกาส ซึ ่งทร ัพยากรมนุษย์เป ็นผู ้ร ับผิดชอบและช่วยให้เก ิดการพัฒนา
ความก้าวหน้า สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยเหลือให้องค์การสามารถบรรลุความต้องการและเป้าหมาย
องค์การ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ โดยสร้างทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์การ มีความพอใจ มีความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานร่วมกันในองค์การ และยอมรับ 
เชื่อถือ และให้เกียรติทีมงานและคนในตำแหน่งต่างๆ ในองค์การเพราะจะทำให้คนในองค์การมีความ
ภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อองค์การมีทรัพยากรที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต          
มีศักยภาพสูง มีการดูแลบุคลากรอย่างเหมาะสม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
โดยร่วมด้วย 
 แรงจูงใจเป็นพลังอันสำคัญที่จะทำให้บุคลากรทำงานให้แก่องค์การจนประสบความสำเร็จ 
องค์การมีความจำเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นและความมั่งคงในการทำงานให้แก่บุคลากร มีความยืดหยุน่ 
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มีการจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรในองค์ก ารบางคนมี
ความสามารถสูง      แต่ขาดแรงจูงใจที่ดีอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การจูงใจจึงเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตการจูงใจก็ยังมีบทบาท
สำคัญต่อการบริหารองค์การ เพื่อให้การบริหารงานในองค์การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ และยังสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ด้วย  
 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารในการสั่งการหรือแจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยในสังกัดดำเนินการตามข้อสั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้
หน่วยต้นสังกัดทราบตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจในสังกัด อีกทั้ง
การประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยราชการอื่น ซึ่งข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
ตากมีข้าราชการตำรวจหลายตำแหน่ง  
 จากการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปฏิบัติงานด้านเอกสารต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการรายงานผลการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลากำหนดการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่าการดำเนินงานทำให้ดำเนินการล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
หรือมีงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเยอะเกินหน้าที่ของตน จึงทำให้ปริมาณงานล้นมือ ประกอบกับไม่มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าราชการตำรวจเกิดกดดัน ความเหนื่อยล้า และเบื่อหน่ายกับการ
ทำงาน ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจขอไปช่วยราชการ ขอรับการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อไปดำรงตำแหนง่อื่น 
และลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการจริงเป็นจำนวนมาก     
 เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในหน่วยงาน 
และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยอิทธิพลและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก  

2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ดำรง
ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีย่ิงข้ึน  

 
3. วีธีการศึกษาและกรอบเบื้องต้นการศึกษา 
 สมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยอิทธิพลมีผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย
อำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก และปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบเบือ้งต้นใน
การศึกษา ได้ดังภาพที ่1    
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ภาพท่ี 1 กรอบเบื้องต้นการศึกษา 
 

 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  1. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม กำกับ 
ดูแล ตรวจสอบ ข้าราชการตำรวจสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำนวน 7 นาย 
  2. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
คำสั่งของสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำนวน 8 นาย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งข้อมูล และคำตอบที่เป็นจริง 
ครอบคลุมประเด็นอย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ่งศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคหลาย ๆ        
อย่าง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในสถานที่ราชการที่ได้ทำการศึกษา เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงได้ค้นคว้าข้อมูลทางด้านเอกสาร และใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 ข้อมูลทางด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและข้อมูลโดยการค้นหาทาง Internet จาก Website 
ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์แผ่นพับโฆษณา ข้อมูลจากส่วนราชการ วารสารวิชาการ และจากตำราต่าง ๆ 
รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงานเพื ่อเสริมการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สามารถกระทำได้      3 ระดับ คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์ การนัดแนะ 
เวลา สถานที่แน่นอนไว้ก่อน   2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์โดยการพบปะโดย
ส่วนตัว 3) การสัมภาษณ์แบบพูดคุยเป็นกันเอง คือ การพูดคุย กันธรรมดา การพูดคุยเป็นไปตาม
ธรรมชาติ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

ปัจจัยอิทธิพลท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. การปกครองบังคับบัญชา 
4. ระบบ 

แรงจูงใจในการทำงาน 
1. ค่าจ้างและผลตอบแทน 
2. ความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการทำงานของตำแหน่ง
รองสารวัตรฝา่ยอำนวยการ ตำรวจภูธร

จังหวัดตาก 
1.ด้านคุณภาพของงาน 
2. ด้านปริมาณงาน 
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 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง 
ๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต (Internet) และ
งานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) 
  2.1 ผู้วิจัยได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ              
  2.2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
สำคัญ และการบันทึกเสียง 
  2.3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ  แล้วนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งจัด
ประเภท  จับประเด็นอีกทั้งตัดคำพูดที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูลนั้น
เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การกำหนดประเด็นคำถามเพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการสัมภาษณ์เชิงล ึก  (In-depth 
Interview)  โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวคำถามการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และกระทำได้โดยง่าย และมีความต่อเนื่องของคำถาม สามารถเจาะลึก 
การตั้งแนวคำถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้าง ๆ เพื่อให้มีจุดยืนและประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ ใช้
ลักษณะคำถามแบบปลายเปิด ไม่มีการกำหนดหรือเรียงลำดับหัวข้อคาถาม แต่เป็น การสนทนาแบบ
ธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม เช่น สำหรับการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ 2 แบบ  
  1) การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จำกัดคำตอบ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มีความเป็นอิสระที่
จะเล ่าถึงป ัญหาที ่เกิดขั ้นจริงที ่ส ่งผลกระทบต่อการทำงาน ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้แนวคำถามนี้  สำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะถามในเรื่องบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงาน ข้อมูลส่วนบุคคล ขอคิกเห็นต่างๆมรา
น่าจะมีความเป็นไปได้ในมุมมองของผู ้ถูกสัมภาษณ์ รวมทั้งผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูก
สัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย  
  2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ เป็นการ
สัมภาษณ์เจาะจงในเรื่องที่เป็นจุดสนใจของผู้วิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน แรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการทำงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ความก้าวหน้าในสานงาน ค่าตอบแทน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคำถามนี้ถามกลุ่มเป้าหมายที่ทำหน้าที ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี ผู้วิจัยได้มีความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย การยอมรับและความไว้วางใจ 
และนำไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ 
 2. ใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลสำคัญวิธีการจดบันทึกโดยละเอียด
ภายหลังจากที่ได้จากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบันทึก การสังเกต เพื ่อป้องกันการลืม การ
ตั้งสมมติฐานชั่วคราวจากการวิเคราะห์ข้อมูล  ภาคสนาม ช่วยให้สามารถเรียบเรียงความคิดในการ
วางแผนงานต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็นระยะๆ ด้วย ส่วนใหญ่การสังเกตจะทำไปควบคู่
กับการสัมภาษณ์การบันทึกเกี่ยวกับการสังเกต จะประกอบทั้งการสังเกตภายใน (ตัวผู้วิจัย) และการ
สังเกตภายนอก คือสิ่งที่นักวิจัยสังเกตเฝ้าดู เกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ  การบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้วิจัยจะทำการขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงเมื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญไม่ขัดข้อง ผู้วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ 
ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากข้ึน โดยไม่ต้องพะวงกับการจดบันทึกภายหลัง ทำให้การ
สนทนาเป็นไปอย่างธรรมชาติและสามารถที่จะสังเกตดูอากัปกิริยาของผู้ให้ข้อมูล ได้อย่างเต็มที่ 
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 3. ข้ันตอนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
  ข้ันตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือ โดยนำแนวทางปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสิทธิภาพการ
ทำงาน มาสร้างเป็นข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์ซึ่งเครื่องมือการวิจัยผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา 
  ข้ันตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตามแนวทางและประเด็นซึ่งกำหนดไว้เพื่อให้
ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
  ขั ้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ และนำข้อมูลที ่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาจัดเป็นประเภท ใช้การวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและการจัดกลุ่มข้อมูล 
 
4. ผลการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และ
วิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปหรือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้  
 1. กลุ่มข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
ตาก  
ทำหน้าที่เป็นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ติดตามผลพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเมื่อได้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับ
ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก 
พบดังนี้ 
  1. ค่าจ้างและผลตอบแทน จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับค่าจ้างและ
ผลตอบแทน    เป็นปัจจัยหลักเนื่องจากตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง
อย่างเช่นสายงานอื่นๆ ประกอบกับค่าครองชีพในปัจจุบันสูง จึงส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายใน
การดำรงชีวิต และต้องรับผิดชอบงานด้านเอกสารในปริมาณที่มาก และต้องปฏิบัติงานภายใต้ความ
กดดันด้านเวลาที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งค่าตอบแทน
ไม่สอดคล้องกันกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจ หมด
กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน   
  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นประเด็นที่ 2 
เกี่ยวกับการบริหารทรพัยากรมนุษย์ เนื่องจากการทำงานฝ่ายอำนวยการเป็นการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
เป็นส่วนใหญ่   และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับทราบตามห่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งรองสารวัตร
ฝ่ายอำนวยการแต่ละแผนกงานมีจำนวน 1 – 2 นาย จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในจำนวนที่
มาก หรือมอบหมายงานให้คนเก่ง คนขยัน โดยไม่มอบหมายหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจนายอื่น จึงทำ
ให้เกิดความกดดันต่อข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานให้ทันห้วงเวลาที่กำหนดในแต่ละช้ินงานที่ได้รับ
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มอบหมาย จึงส่งผลให้งานล้นมือและเป็นผลให้ปฏิบัติงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในการรายงาน
ผล  
  3. ความก้าวหน้าในสายงาน จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหนง่รอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นประเด็นที่ 3 
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากการการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลงานที่ปรากฏ ซึ่งฝ่ายอำนวยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน
เอกสารเป็นหลักอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในประเด็นที่ 2 นั้น จึงทำให้รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการไม่ได้มี
ผลงานที่ปรากฏเป็นที่เด่นชัดในสายงานของตนเอง  
  4. ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นประเด็นที่ 4 
เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มอบหมายความรับผิดชอบให้กับข้าราชการตำรวจที่ไม่มีความรู้ ความถนัดในด้านนั้นๆ ทำให้ข้าราชการ
ตำรวจไม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถหรือศักยภาพที่ข้าราชการตำรวจนายน้ันมีอยู่   จึงทำให้ข้าราชการ
ตำรวจนายดังกล่าวที ่ได้ร ับมอบหมายงานที่ตนเองไม่ถนัด ไม่มีความรู้ หรือความสามารถ จึงผลให้
ข้าราชการตำรวจเกิดความรู้สึกหมดแรงหมดไฟ หรือไม่อยากปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์  
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นประเด็นที่ 5 
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานการนั้น เป็นการพิจารณา
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งฝ่ายอำนวยการปฏิบัติงานด้านเอกสารเป็นส่วนใหญ่ 
ผลงานที่ปรากฏจึงไม่เด่นชัดเหมือนด้านสายงานอื่นๆ และประกอบกับได้รับมอบหมายงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบจำนวนมากเกิดความกดดันในการปฏิบัติงานให้ทันตามระยะเวลาที ่กำหนดที่ต้อง
รายงานผลของงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อเลื่อน
เงินเดือน จึงส่งผลให้ข้าราชการตำรวจรู้สึกหมดกำลังใจ จากเป็นคนที่ทำงานก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย
กับงาน เบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่ทำงาน          เกิดความรู้ไม่อยากไปทำงาน  
 2. กลุ่มข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
ตาก ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง
รองสารวัตร และข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ซึ่งเมื่อได้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับข้าราชการ
ตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ
ภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก พบดังนี้ 
  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยหลักเนื่องจากตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ เนื่องจากการข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการมี
จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในแผนก จึงทำให้รองสารวัตรต้องรับผิดชอบงานในปริมานมาก
เช่นเดียวกัน ประกอบกับงานด้านเอกสารบางเรื่องต้องการรายงานผลการปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งทำให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรเกิดความกดดัน ความเครียด ไม่มี
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สมาธิระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดต่อผลงานที่ได้ปฏิบัติ นอกจากปฏิบัติงานใน
ปริมาณที่มากแล้ว ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการบางนายได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือไม่มีถนัดในงานนั้นๆ 
ก่อเกิดผลกระทบเช่นเดียวกันกับที ่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงส่งผลกระทบต่อรองสารวัตรโดน
ผู้บังคับบัญชาตำหนิ รองสารวัตรเมื่อโดนตำหนิก็หมดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความรู้ไม่อยาก
ปฏิบัติงาน เกิดความเบื่อหน่ายต่อสายงานของตน 
  2. ค่าจ้างและผลตอบแทน จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งสารวัตร
ฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย
อำนวยการเป็นประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับค่าจ้างและผลตอบแทน เนื่องจากตำแหน่งฝ่ายอำนวยการไม่มีเงิน
ประจำตำแหน่งเหมือนกับสายงานอื่นๆ และประกอบกับต้องรับผิดชอบงานในแผนกด้านเอกสารใน
ปริมาณที่มาก และต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันด้านเวลาที ่ต ้องรายงานผลการปฏิบัติให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทันห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่และค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกัน 
จึงทำให้ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการไม่มีมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานมากพอ อันเนื่องมาจากค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ หรือความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับมากเกินความจำเป็นต่อค่าตอบแทนที่
ได้รับ จึงทำให้เกิดความรู้สึกหมดกำลังใจ หมดไฟในการปฏิบัติงาน   
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ให้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการเป็นประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากตำแหน่งฝ่าย
อำนวยการต้องรับผิดชอบงานในปริมาณที่มาก และต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันในการรายงานผล
การปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อได้รับมอบหมายความรับผิดชอบงานในหน้าที่โดยที่ไม่มี
ความรู้ ความสามารถ   ไม่มีความถนัดในงานนั้นๆ หรือขาดความชำนาญในงานเฉพาะด้าน จึงเกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน      เมื่อต้องประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจออกมาไม่เป็นที่
น่าพอใจของตัวข้าราชการตำรวจเอง    จึงส่งผลให้ข้าราชการตำรวจไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติงานที่
ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เกิดความเบื่อหน่ายต่องาน และมีความรู้สึกไม่อยาก
ทำงาน เกิดผลกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 3. ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้าราชการตำรวจทั้ง 2 กลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก เมื่อ
เกิดปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 2 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านคุณภาพของงาน กล่าวคือ เมื่อเกิดปัจจัยต่างๆ ข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการบริการ
ทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด หรือความชำนาญของข้าราชการ
ตำรวจ ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ของงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ผลงานที่ปรากฏจึงเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนในการรายงานผล
การปฏิบัติงานได้และจำนวนข้าราชการตำรวจที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในแผนกงาน เกิดงานล้นมือ
ส่งผลให้ปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบ ไม่รอบคอบ เกิดความผิดพลาดของงาน หรือภาวะผู ้นำของ
ผู้บังคับบัญชา ที่ไม่พัฒนาหรือดึงศักยภาพของข้าราชการตำรวจตามความรู้ความสามารถที่ข้าราชการ



289 

 

ตำรวจมีอยู ่ จึงต้องปฏิบัติงานในหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบที่ไม่มีความชำนาญ ผลงานที่ปรากฏจึงเกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่ายทำให้ผลงานไม่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบมายอย่างแท้จริง 
  ด้านปริมาณงาน กล่าวคือ เมื ่อเกิดปัจจัยต่างๆ ข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการบริการ
ทรัพยากรมนุษย์ที ่ไม่สอดคล้องระหว่างจำนวนข้าราชการตำรวจในแผนกกับปริมาณงานที ่ต ้อง
รับผิดชอบและรายงานผล เมื่องานต้องไปอยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจ 1 – 2 นาย 
ปริมาณงานในมือของข้าราชการตำรวจล้นมือ ส่งผลกระทบต่อทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
หรือค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องต่อปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งผลต่อให้มีกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เกิดการขอไปช่วยราชการหน่วยงานอื ่นหรืองานด้านอื่น ที่มี แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากกว่า ส่งผลต่อปริมาณงานในแผนกงานเพิ่มกว่าเดิม  
 
5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย
อำนวยการ     สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับค่าจ้างและผลตอบแทน เป็นปัจจัยหลกั
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการไม่มีเงนิประจำตำแหนง่
อย่างเช่นสายงานอื่นๆ ประกอบกับค่าครองชีพในปัจจุบันสูง จึงส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายใน
การดำรงชีวิต    และต้องรับผิดชอบงานด้านเอกสารในปริมาณที่มาก และต้องปฏิบัติงานภายใต้ความ
กดดันด้านเวลาที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งค่าตอบแทน
ไม่สอดคล้องกันกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับความรับผิดขอบมาก
เกินความจำเป็นต่อค่าตอบแทน  ที่ได้รับจึงส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจ หมดกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการทำงานฝ่ายอำนวยการเป็นการปฏิบัติงานด้าน
เอกสารเป็นส่วนใหญ่ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับทราบตามห่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการแต่ละแผนกงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน จึงได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานในจำนวนที่มาก หรือมอบหมายงานให้คนเก่ง      คนขยัน โดยไม่มอบหมายหน้าที่ให้กับ
ข้าราชการตำรวจนายอื่น จึงทำให้เกิดความกดดันต่อข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานให้ทันห้วงเวลา
ที่กำหนดในแต่ละชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย จึงส่งผลให้งานล้นมือและเป็นผลให้ปฏิบัติงานไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดในการรายงานผล  
 ซึ ่งในกลุ่มข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ผลจากการสัมภาษณ์
ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก  
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรอ ง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการมีจำนวนน้อย จึงไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในแผนก จึงทำให้รองสารวัตรต้อง
รับผิดชอบงานในปริมานมากเช่นเดียวกัน เกิดความกดดัน ความเครียด ประกอบกับงานด้านเอกสาร
บางเรื่องต้องการรายงานผลการปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อปริมาณคนไม่
เพียงพอต่อปริมาณจึงทำให้รองสารวัตรต้องรับผิดชอบงานในปริมาณที่มาก อีกทั้งงานบางอย่างต้อง
อาศัยความรู้ ความสามรถ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน เมื ่อได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีความรู้ 
ความสามารถ แล้วส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่อยากปฏิบัติงาน เกิดความเบื่อหน่ายต่อสายงานของตน  
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 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย
อำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก  พบว่าข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย
อำนวยการ และข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก มี
มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ซึ่งมีมุมมองต่อปัจจัยแตกต่างกัน พบดังนี้ 
  1. กลุ่มรองสารวัตร พบว่าปัจจัยที่มีผลเป็นเรื่องของแรงจูงใจในการจ่ายค่าตอบแทน        
ส่วนในมุมมองของสารวัตรพบว่าปัจจัยที ่มีผลเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุมมองที่
แตกต่างกัน บ่งชี ้ให้เห็นว่า กลุ ่มของรองสารวัตรมองเรื ่องผลตอบแทนเป็นปัจจัยหลักที ่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เนื่องจากสาเหตุเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 
ทำงานมากขึ้น ผลตอบแทนที่ควรจะได้รับหน้าจะมากขึ้นตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
ไม่ได้เป็นไปตามที่คลาดหวัง จึงทำให้รองสารวัตรไม่มีกำลังใจในการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
หมดไฟในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เบื่องานไม่อยากมาทำงาน เกิดความเหนื่อยล้ากับงานที่
ได้รับมอบหมาย แต่ถ้าได้รับผลตอบแทนในระดับที่มากขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ก็
จะส่งผลให้รองสารวัตรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย กล่าวคือ เมื่อรองสารวัตรได้รับผลตอบแทน
ในการทำงานที่มากขึ ้นตามหน้าที่ที ่ได้ร ับมอบหมาย ส่งผลให้รองสารวัตรมีกำลังใจ มีไฟ มีความ
กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ของหน่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
มากขึ้น ทำให้รองสารวัตรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นตามผลตอบแทนที่ได้รับ  
  2. กลุ่มสารวัตร พบว่ามองการบริหารทรัพยากรเป็นหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของตำแน่งรองสารวัตรลดลง เนื่องจากสาเหตุข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่าย
อำนวยการมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานในแผนก จึงทำให้ต้องรับผิดชอบงานในปริมานมาก 
และประกอบกับงานด้านเอกสารต้องมกีารรายงานผลการปฏิบัติตามหว้งระยะเวลา  ซึ่งทำให้ข้าราชการ
ตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรเกดิความกดดัน ความเครียด และได้รับมอบหมายหน้าที่ในเรือ่งที่ตนเองไมม่ี
ความรู้ ความสามารถ หรือไม่มีความถนัดในงานด้านนั้นๆ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจึงส่งผลกระทบตอ่รอง
สารวัตรโดนผู ้บังคับบัญชาตำหนิ จึงเป็นผลให้หมดกำลังใจในการทำงานที่ได้ร ับมอบหมาย เกิด
ความรู้สึกไม่อยากทำงาน เบื่อหน่ายต่อสายงานของตน แต่ถ้าหากรองสารวัตรได้รับมอบหมายหน้าที่ที่
ร ับผิดชอบที่เหมาะสมกับตนเอง คือ ได้รับมอบหมายงานในหน้าที ่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มาก
จนเกินไป และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดของตนเองจะส่งผลให้รองสารวัตร
ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสิ่ง
สำคัญของหน่วย เมื่อรองสารวัตรได้รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ และใน
ปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไป ทำแล้วรองสารวัตรรู้สกึสนุกกับการทำงานที่ได้รบัมอบหมาย หรือมี
ความสุขกับงานที่ตนเองได้ทำ ส่งผลให้รองสารวัตรมีความกดดันในงานทำงาน    และความเครียดลด
น้อยลง ทำให้รองสารวัตร  มีกระบวนการทำงานที่ดีข้ึน และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
ผลงานที่ปรากฏมีความถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้นด้วย 
 จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ดังนี้  
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 ซึ่งความสัมพันธ์ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน
ต่างมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทำงานทั้งทางด้านคุณภาพงาน และด้านปริมาณงาน กล่าวคือ 
เมื่อการบริการทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด หรือความชำนาญ
ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ไม่ต้ องตามวัตถุประสงค์ของงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ผลงานที่ปรากฏจึงเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือจำนวน
ข้าราชการตำรวจในแผนกกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบไม่สอดคล้องกัน คือ ปริมาณงานมากกว่า
จำนวนข้าราชการตำรวจในแผนกงาน ส่งผลกระทบต่อทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อ
ทำงานมากกว่าความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแต่ผลตอบแทนไม่สอดคล้องต่อปริมาณงานที่ต้อง
รับผิดชอบในหน้าที่ ส่งผลต่อให้ไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เบื่อหน่ายต่อการทำงานในหน้าที่ของ
ตนเอง   
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 
  1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
ตำแหน่งรองสารวัตรฝา่ยอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ศึกษาทฤษฏีแรงจูงใจ แนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ในด้านต่างๆการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไปควรใช้ทฤษฏีแรงจูงใจอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำให้งานวิจัยน้ันได้ผลลัพธ์ที่มคีวามสัมพันธ์และสง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ในด้านอื่นที่ต่างออกไป 
  2. การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาภายในฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก       
ซึ่งงานวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาเปรียบเทียบกับฝ่ายอำนวยการ สังกัดอื่นๆ  เพื่อให้มีมุมมองที่
หลากหลาย และผลของปัจจัยต่างๆมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น 
  3. การศึกษาครั้งนี้มีบางประเด็นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้แก่ ความก้าวหน้าในสายงาน ภาวะผู้นำของ
ผู้บังคับบัญชา        การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อประสิทธิในการ
ทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการในระยะยาวให้มีความคิดต่อองค์กรในด้านลบได้จึงควร
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ศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ อย่างลึกซึ้งเพื ่อนำไปเสริมสร้างความเข้าใจ และความรู้สึกที่ดีให้กับ
ข้าราชการตำรวจทุกระดับ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการตำรวจ 
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ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ 
ที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด 

อันจะนำมาซ่ึงประสิทธิผลขององค์การ 
 

ภูวิศร  ขุนโขลนสถาพร 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครองจงัหวัดแพร่ที่มีต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ที ่มีต่อภา วะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของ    ผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสทิธิผลขององค์การ 2) ศึกษาข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงและ  สร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธผิล
ขององค์การ โดยเป็น  การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัย
ครั้งนี้ คือ ข้าราชการ สังกัด    ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  จำนวน 
15 คน แบ่งเป็นระดับบริหาร    จำนวน 1 คน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 3 คน และระดับปฏิบัติการ 
จำนวน 11 คน มาเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ     (Key Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ         ตอนที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ และนำเสนอการวิเคราะห์ในรปูแบบข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งมีผลการวิจยั 
ดังนี ้ 

ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  พบว่า ข้าราชการ สังกัด                    
ที ่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด                                            
ด้านประสบการณ์ รับราชการมากกว่า 20 ปี  มีถึงร้อยละ 60 และสัมผัสการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด มากกว่า 10 ท่าน ถึงร้อยละ 67 ทำให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญอยู่ในระดับปฏิบัติการถึงร้อยละ 73 จึงสะท้อน
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาระดับล่างเป็นส่วนใหญ่ 

ผลการวิจัยด้านการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การว่าผู ้ว่า
ราชการจังหวัดต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด และเป็นผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต     มีคุณธรรมจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในจังหวัดได้ 
ทั ้งยังต้องมีความรอบรู ้ในศาสตร์และศิลป์ที ่หลากหลาย เนื ่องจากต้องปกครองและกำกับดูแ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาจากหลายกระทรวงในจังหวัด  ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากสายงานการ
ปกครอง เนื่องจากสายงานนี้    มีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับ
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านอยู่เป็นประจำ  ทำให้เข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชน ตลอดจนรู้จักการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ  รับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน โดยไม่ยึดเอา
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ความคิดของตนเป็นใหญ่ เพื่อให้เกิด   ความร่วมมือจนงานสัมฤทธ์ิผล ส่วนการมอบหมายงานให้เป็นไป
ในทางที่จะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แต่ละคนตามความสามารถและลักษณะของแต่ละบคุคล หรือ “put 
the right man on the right job”  รู้จักการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชู และสัมผัสความเปน็อยู่
ของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่เพียงแต่สั่งการ   ผ่านสายการบังคับบัญชาเท่าน้ัน  ส่วนการอำนวยความเป็น
ธรรมผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดควรเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 
โดยใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับหลักนิติศาสตร์  

ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด               
อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ ในประเด็นสำคัญผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดควรมีอำนาจหน้าที่การบริหารราชการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทั้งการงบประมาณ
และ  การบริหารทรัพยากรบุคลากรจากทุกส่วนราชการในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารราชการแผ่นดิน   

ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า ข้าราชการ สังกัด ที ่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ที ่มีต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ  จากการศึกษาวิจัย ความ
คิดเห็นของ    ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ (vision)  การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 
กล้าคิดกล้าเสี่ยงที่จะทำในสิ่งใหม่ กล้าตัดสินใจ  และมีความรับผิดชอบ (Accountability)  ในการกระทำของ
ตน  การเป็นแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบ (Role model) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การรอบรู้ในหลากหลาย
ศาสตร์  การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน โดยไม่ยึดความคิดของตนเป็นใหญ่  
การสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1994)  4 ประการ คือ 1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี   
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา  4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และแนวคิด
อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูงของ    Stephen R. Covey (1989)   
 

คำสำคัญ : ภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลง, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ประสิทธผิล 

 

1. บทนำ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นตำแหน่งทางการบริหารราชการแผ่นดินสงูสดุในระดับจังหวัด เกิดข้ึน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 โดยบัญญัติอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด และจัด
ระเบียบโครงสร้างการปกครองจังหวัด ขณะเดียวกันก็ทยอยยุบเลิกการแบ่งเขตการปกครองแบบ 
“มณฑล” ที่มี “ข้าหลวงเทศาภิบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และเปลี่ยนการแบ่งเขตการปกครองแบบ
จาก “เมือง” เป็น “จังหวัด”  จนหมดสิ้นในปี พ.ศ.2476 ภายหลังการเปลี ่ยนแปลงการปกครองของ
คณะราษฎร เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2476 จากนั้นจังหวัดจึง
กลายเป็นเขตการปกครองย่อยของประเทศไทยที่มีระดับสูงที่สุด โดยมีผู้บริหารราชการที่เรียกว่า “ผู้ว่า
ราชการจังหวัด” จนถึงปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเป็นตำแหน่งทางการปกครองที ่มีบทบาท
ความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาจังหวัด และพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมมาตลอดระยะเวลาอัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ยาวนาน และแม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีชื ่อเรียกแตกต่างกันไปตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงทำหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
ตลอดมา เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดี  หรือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
ตลอดจนรับผิดชอบในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมวด 1 
มาตรา 54 ความว่า “ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกบั
ท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบั ติหน้าที่ใน
ราชการส่วนภูม ิภาคในเขตจังหวัด และรับผ ิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ” (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2562, หน้า. 31)  อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสรุปได้
ว่า 1. อำนาจหน้าที่ในการปกครองบงัคับบัญชา     
 2. บริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน 
 3. การบริหารราชการตามนโยบาย 
 4. บริหารราชการในการควบคุมดูแล 

5. รับผิดชอบในราชการอำเภอ 
6. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
7. อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายอื่น  ๆ(สถาบันดำรงราชานุภาพ, 2537, หน้า. 5) 
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการปกครองระดับจังหวัด จึงต้องปกครอง

ดูแลข้าราชการจำนวนมาก ทำให้คุณสมบัติของผู้ที ่จะเป็นผู้ว่าราชการย่อมพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป 
กล่าวคือ 

1. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างฉลาดแหลมคม รู้ทันคน 
2. มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญ รับผิดชอบและตัดสินใจรวดเร็วเฉียบขาด 
3. ประชาชนให้ความศรัทธา ยอมรับได้ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 
4. ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลต่างๆ 
5. เป็นบุคคลสามารถสร้างบารมีให้เกิดกับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้     (สถาบันดำรงราชานุ

ภาพ, 2537, หน้า. 11) 
ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานจังหวัดอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยเฉพาะภาวะผู้นำที่เรียกว่า “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” คือ ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้
ตาม  โดยพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงข้ึน กระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ตามที่จะปฏิบัติงาน
ได้ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพในความเป็นผู ้นำของผู้ตาม เนื่องจากผู้นำ                            
การเปลี่ยนแปลงจะสร้างให้ผู้ตามเติบโตโดยเสริมอำนาจให้ผู้ตามและให้พัฒนาความเป็นผู้นำข้ึนเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ รวมทั้งยกระดับคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้ตาม (พลอย สืบวิเศษ, 
ม.ป.ป., หน้า. 12) ซึ่งเป็นภาวะผู้นำที่ควรอยู่ในตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นนั้นแล้วข้าราชการผู้
ใกล้ชิด     ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างข้าราชการฝ่ายปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย อย่างน้อยก็ใน
ฐานะผู ้นำนโยบายของผู ้ว่าราชการไปปฏิบัติ  ย่อมเป็นเสียงสะท้อนได้ดีถึงความมีภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงหรือภาวะผู้นำอื่นๆ ของผู้ว่าราชการ  
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 จากความเป็นผู้นำทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและความเป็นนักบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัด ที่ทำการปกครอง
จังหวัดแพร่  ที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลของ
องค์การ    เพื ่อนำผลการวิจัยที ่ได้ไปเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของ     ผู้ว่าราชการจังหวัดที่นำมาสู่ประสิทธิผลขององค์การ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ที่มีต่อภาวะผู้นำ                
การเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ            
 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการ
จังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ 

 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาวิจัยภาคสนาม โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย ข้าราชการระดับผู้บริหาร ระดับ
หัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ จำนวน 15 คน โดยผู้วจิัยเลือกใช้
การเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอผลการศึกษาในรูปของ
การบรรยายหรือการพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้  
 

 3.1 การกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ขอบเขตของเนื้อหา      

   การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครอง
จังหวัดแพร่ที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลของ
องค์การ ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำ   การเปลี่ยนแปลง (Transformational theories) ซึ่งผู้นำจะมีอิทธิพลต่อผู้ตาม
ผ่านพฤติกรรม 4 ประการ ตามกรอบทฤษฎีของ Bass & Avolio (1994)  คือ 1. การมีอิทธิพลอย่างมี
อ ุดมการณ์หร ือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership)  2. การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation)  3. การกระตุ ้นการใช้ปัญญา(Intellectual Stimulation) 4. การ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และแนวคิดอุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่
ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey (1989) ประกอบด้วย อุปนิสัยที่ 1                การเป็นผู้มี
ความคิดก้าวหน้า  อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นโดยมีเป้าหมาย  อุปนิสัยที่ 3 การทำสิ่งสำคัญกว่าก่อน 
อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ-ชนะ  อุปนิสัยที่ 5 การพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อน  อุปนิสัยที่ 6 การประสาน
พลัง และอุปนิสัยที่ 7 การฝึกฝนตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ 

 

3.1.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
   การวิจัยครั้งนี้จะทำการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ข้าราชการ สังกัด ที่ทำ
การปกครองจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 15 คน ประกอบด้วย 
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ระดับบริหาร ได้แก่ ปลัดจังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน  ระดับหัวหน้างาน ได้แก่ จ่าจังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน 
ป้องกันจังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน เสมียนตราจังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน และระดับปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้า
พนักงานปกครอง จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 4 คน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 
คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน 

 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็น 2 ระดับ ได้แก่   

   3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง กล่าวคือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informant 
interview) ซึ่งเป็น ผู้มีความรู้มีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด 
โดยกำหนดตัวผู้ตอบแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้า และเตรียมคำถามไว้แน่นอนตายตัว  
  3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ 
บทความผลงานวิจัยที่ได้มีการทำมาก่อน และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

3.3  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

การเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าร ้อยละ 
(Percentage) มูลตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัย
เลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ นำไปสู่การสรุป
และเขียนผลการศึกษาในเชิงพรรณนา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้    
   ส่วนที่ 1 เป็นการนำเสนอข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ  ว่ามีความคิดเห็นในมิติของ
คุณสมบัติ คุณลักษณะ บทบาทในการพัฒนาองค์การ และการอำนวยความเป็นธรรม อย่างไรบ้าง  

ส่วนที ่ 2 เป็นการนำเสนอข้อมูลของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะ                             
ในการปรับปรุงและสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผล
ขององค์การว่ามีข้อเสนอแนะใดบ้างในการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ว่าราชการจังหวัด การมีภาวะ
ผู้นำ ารเปลี่ยนแปลงจำเป็นหรือไม่อย่างไร และภาวะผู้นำในตัวผู้ว่าราชการจังหวัดในความใฝ่ฝันเป็น
อย่างไร 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่สัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง โดยแบ่ง
ตามข้อมูลที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

2. จัดลำดับประเด็นคำถามของผู้ให้ข้อมูลสำคัญแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย                         
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3. สรุปประเด็นคำตอบของผู้ให้ข้อมูลสำคัญแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 

4. ดำเนินการวิเคราะห์เนื ้อหาจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมี
โครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้มาจาก
การศึกษาของผู้วิจัยแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นถ้อยคำพรรณา (Descriptive Research) 

  
4. ผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จากการศึกษาข้าราชการกลุ่มตัวอย่าง 15 คน พบว่า ข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มี

จำนวนมากที่สุด 6 คน (ร้อยละ 40) จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากถึง 8 คน (ร้อยละ 53) ดำรง
ตำแหน่งในระดับปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 11 คน  (ร้อยละ 73) ส่วนด้านประสบการณ์พบว่า ข้าราชการ
ที่รับราชการมากกว่า 20 ปี  9 คน (ร้อยละ 60) รับราชการในพื้นทีอ่ื่นๆ (นอกจากจังหวัดแพร)่ จำนวน 11 
คน (ร้อยละ 73) และร่วมงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีตที่ผ่านมา 10 คน ข้ึนไป จำนวน 10 คน (ร้อยละ 
67) ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีข้อมูลในทางตรงเพื่อสนบัสนุนการวิจัยในครั้งนี้ 

 

4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
   4.2.1 ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ โดยได้ให้ความคิดเห็นใน
ภาพรวมไว้ ดังนี้ 
 

4.2.1.1 คุณลักษณะของผู้ว่าราชการจังหวัด 
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า คุณลักษณะสำคัญของผู้ว่า
ราชการจังหวัด มี 4 ประการ คือ ประการแรก การเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
ทำงาน โดยมีเป้าหมายและแผนการทำงานเพื่อให้สามารถกำหนดทิศทาง การพัฒนาจังหวัดที่ตนดำรง
ตำแหน่งได้  ไม่หลงอยู่กับทำงานประจำ (Routine) แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องริเริ่มสร้างสรรค์
โครงการใหม่ๆ  ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประการที่สอง การเป็นผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ มีคุณธรรม คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด ดังนั้นการประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่างด้วยการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลีย่งไม่ได้
ที่ผู้นำต้องยึดถือ  เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพนับถือและไว้วางใจ ประการที่สาม การเป็นผู้ที่มีความ
รอบรู้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ลึกแต่ให้รู้หลากหลายศาสตร์ แล้วใช้อำนาจที่ตนมีบริหารจัดการมอบหมาย
งานที่หลากหลาย ไปยังผู้ที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ และประการที่สี่ การเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
กล่าวคือ งานของ    ผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยครั้งต้องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำด้วยความเข้มแข็งและหนักแน่นใน
การตัดสินใจในขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบในผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจของตนด้วยเช่นกัน 
                นอกจากนี้ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ท่านหนึ่งให้ความคิดเห็นว่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องมีการสื่อสารที่ดีกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  (การสัมภาษณส์่วน
บุคคล, 27 กันยายน 2562) กล่าวคือ การหมั่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม
เฉพาะของ                ภาคส่วนน้ันๆ เช่น การลงพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านร่วมงานประเพณีท้องถ่ิน การรับ
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ฟังปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน การให้เกียรติร่วมประชุมสมาคมของภาคเอกชน เป็นต้น พูดง่ายๆ คือ 
เป็นผู้เปิดโอกาสให้มี                      การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) และ เป็นผู้ฟัง
ที่ดีมากกว่าผู้สั่งการแต่เพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน (Connection) นำมาซึ่งการ
ให้ความร่วมมือในทุกด้านจากทุกภาคส่วน 
 

4.2.1.2 คุณสมบัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นต่อคุณสมบัติของผู้ว่าราชการ

จังหวัด    ในประการแรก คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากสายงานการปกครองหรืออย่างน้อยควรมี
ประสบการณ์การทำงานจากตำแหน่งปลัดอำเภอ นายอำเภอ หรือปลัดจังหวัด มาก่อน เนื ่องจาก
ตำแหน่งเหล่านี้มีโอกาสได้เข้าไปเกี ่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื ้นที่ชุมชน/
หมู่บ้าน อยู่เป็นประจำ ทำให้เข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชน เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะได้มีองค์ความรู้และทักษะ ในประเด็นดังกล่าวและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ถูกต้อง ดังจะ
เห็นได้จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญในระดับหัวหน้างานท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหากมาจาก
สายงานอื่นๆ จะขาดประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการจดัการมวลชนที่จำเป็นต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิดความล้มเหลว งานไม่สัมฤทธิ ์ผลตามเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2562) กล่าวคือ   ผู้ที่เติบโตจากสายงานอื่นๆ แม้มีความรู้ความสามารถ แต่
ทักษะการเข้าถึงประชาชนจะทำได้น้อยกว่า  ผู้ที่คลุกคลีกับประชาชนมาโดยตลอดในชีวิตการรับราชการ 
และอีกประการกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดควรได้รับการอบรมในหลักสูตร
ของนักบริหาร คือ ผู้ที่เป็นผู้นำต้องแสวงหาการพัฒนาตนเองและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะ
นำไปสู่การนำองค์ความรู้มาพัฒนาจังหวัดและองค์การของตน 

 

4.2.1.3 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพัฒนาองค์การ 
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็น
ผู้ที่รู้จักรับฟังความเห็นของทั้งประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มาก โดยไม่ยึดความคิดของตนเป็นใหญ่จะ
ทำให้มีคนรัก เชื่อถือ จนนำไปสู่การให้ความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการที ่ผู ้ว่าราชการจังหวัด
ดำเนินการ  งานก็จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิ นอกจากนี้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดควรเลือกใช้บุคลากรในบังคับบัญชาของตนให้เหมาะสมกับงาน หรือที่เรียกว่า put 
the right man on the right job (สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2562) กล่าวคือ การมอบหมายงาน
จำเป็นต้องมอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ ไม่มุ่งเลือกใช้แต่เพียงบุคคลใกล้ชิด เรียกว่า
การรู้จักใช้คนให้เป็นหรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ส่วนผู้ให้ข้อมูลสำคัญอย่าง เจ้าพนักงาน
ปกครอง (ปลัดอำเภอ) ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดควรแสดงบทบาทเป็นผู้สร้างขวัญและ
กำลังใจ การยกย่องเชิดชูผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมไปถึงการลงโทษ ให้ชัดเจนเป็นตัวอย่างแก่ภาคราชการ
อื่นๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสัมผัส ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่เพียงแต่สั่งการผ่าน
สายการบังคับบัญชาเท่านั้น เช่น การเยี่ยมเยียนให้กำลังใจการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานที่
ทำงาน การเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาสอบถามปัญหาและ                    ความต้องการต่างๆ เป็นต้น 
(สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2562) 
 

   4.2.1.4  การเป็นนักปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดกับการอำนวยความ
เป็นธรรม 
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   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า การอำนวยความเป็นธรรมของ              
ผ ู ้ว ่าราชการจังหว ัดควรเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่ท ี ่กฎหมายกำหนดขอบเขตอำนาจไว้  เ ช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้หลักรัฐศาสตร์
ควบคู่ไปกับหลักนิติศาสตร์ด้วย เนื่องจากบางกรณีการนำหลกัรัฐศาสตร์ทีม่ีความยืดหยุ่นมาปรับใช้จะทำ
ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ดีกว่าการยึดหลักกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว เช่น นโยบาย
จังหวัดแพร่   สวมหมวกนิรภัย 100% ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปกติการดำเนินการดังกล่าวคือการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น  แต่ในทางปฏิบัติหากดำเนินการเช่นนั้นย่อมไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนอย่างแท้จริง กลับจะสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนว่าจะถูกจับปรับมากกว่าเกิดจาก
จิตสำนึก ความยั่งยืนของนโยบายย่อมไม่เกิดข้ึน ดังนั้น จังหวัดแพร่จึงดำเนินการให้ชุมชน/หมู่บ้านทุก
แห่งเข้ามามีบทบาทโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนและผู้นำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในชุมชน/หมู่บ้านเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อ
ตักเตือนให้ประชาชนให้ความร่วมมือ  ในการสวมหมวกกันนิรภัยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชน/
หมู่บ้าน ในจุดดังกล่าวไปในขณะเดียวกัน ส่งผลให้จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2561  
   นอกจากนี้ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยการกำหนดให้ผู้ที่มี
หน้าที่อำนวยความเป็นธรรม เน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรับความ
ช่วยเหลือและได้รับบริการข้ันพื้นฐาน (สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2562) หมายความว่า พื้นฐานของการ
ได้รับความเป็นธรรมประชาชนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดี ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนสิ่ง
สาธารณูปโภค  ขั ้นพื ้นฐานอย่างไฟฟ้า ประปา ถนน รวมถึงเมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื ่องต่าง ๆ 
สามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้โดยสะดวก   
 

4.2.1.5 ความคาดหวังในบทบาทความเป็นผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      
    จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดควรแสดงความใส่ใจและจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมด้วยการ
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง หรือมอบหมายบุคคลสำคัญให้ดำเนินการแทน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้
เห็นปัญหาด้วยตนเองและ  ใช้อำนาจสั่งการให้หน่วยราชการต่างๆ ร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เบ็ดเสร็จ ประกอบกับ  การลงพื้นที่ด้วยตนเองจะสร้างบรรทัดฐานให้หน่วยราชการต่างๆ ใน
จังหวัดกระตือรือร้นและทำงานเชิงรุกที่จะป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมมิ ให้
เกิดขึ้นหรือเกิดข้ึนน้อยที่สุด จนท้ายที่สุด ะนำไปสู่การสร้างกลไกการทำงานช่วยเหลือประชาชนโดย
อัตโนมัติของหน่วยราชการในจังหวัด และยังผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเวลาทุ่มเทกับการทำงานในส่วน
อื่นมากข้ึน โดยไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ด้วยตนเองจนบ่อยเกินไปนัก  
 

 4.2.2 ข้อเสนอแนะของข้าราชการ สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ในการ
ปรับปรุงและสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผล
ขององค์การ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมไว้ ดังนี้ 
 

4.2.2.1 การเสนอแนะการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ว่าราชการจังหวัด 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ควรมีอำนาจและหน้าที่เบ็ดเสร็จในการบริหารงานทั้งหมดภายในจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในมิติของ
การงบประมาณและการบริหารทรัพยากรบุคลากรจากทุกส่วนราชการในระดับจังหวัดให้เกิดความ
คล่องตัว เช่น สามารถคิดยุทธศาสตร์ที ่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของจังหวัดโดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากกระทรวงต่างๆ สามารถตัดสินใจใช้นโยบายของตนเองที่มีงบประมาณรองรับได้ทันที 
เช่น หากต้องการโครงการด้านระบบชลประทานก็ไม่ต้องรองบประมาณจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แต่สามารถใช้งบประมาณในส่วนจังหวัดโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
จากรัฐบาล  เนื่องจากปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดขาดเอกภาพในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
มีอำนาจจัดสรรการใช้งบประมาณดังกล่าว และงบประมาณที่ได้รับก็ไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ แนวคิดดังกล่าว ก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ “ผู้ว่าฯ CEO” ในอดีต  

นอกจากนี้ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ท่านหนึ่งให้ข้อเสนอแนะว่าการ
สร้างนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่จำเป็นต้องมีจำนวนหลากหลายนโยบาย  แต่ให้มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิ    
เป็นสำคัญ  เนื ่องจากการสร้างนโยบายจำนวนมากเพื ่อแสดงศักยภาพของผู ้ว่าราชการจังหวัดกลับทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยขับเคลื ่อนหรือรับภาระดูแลนโยบายที่มีเป็นจำนวนมากนั้น                                
ได้ส่งผลให้นโยบายไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  (สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2562) และเจ้าหน้าที่ปกครองท่านหนึ่ง                      
ให้ข้อเสนอแนะว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่แม้จะมีนโยบายใหม่เฉพาะตัวของแต่ละท่าน                 
แต่ควรสืบสานงานต่อจากท่านเก่าด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายในอดีต (สัมภาษณ์, 24 กันยายน 
2562)   

4.2.2.2  ความจำเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีจะต้องมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะเป็นผู้นำสูงสุดทางการบริหารราชการแผ่นดินระดับจังหวัด  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด                  
ในฐานะผู ้นำสูงสุดทางการบริหารราชการแผ่นดินระดับจังหวัด จำเป็นที ่จะต้องมีภาวะผู ้นำการ
เปลี ่ยนแปลง เพราะโลกมีความเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือที ่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ ทั ้งในด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านการแข่งขันทางการค้า ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาชญากรรม และ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีภาวะผู้นำที่มากกว่าผู้นำโดยทั่วไป และ
แสดงออกถึงการรู ้เท่าทันสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ ่งก็คื อการมีภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการมีจุดมุ่งหมายองค์การที่ชัดเจนหรือมีวิสัยทัศน์ ซึ่งแสดงออกด้วยการกล้าคิดกล้า
เสี ่ยงที่จะทำงานในสิ ่งใหม่ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความรับผิดชอบสูงในสิ่งที ่ต นได้
ตัดสินใจกระทำการใดๆ ลงไป เพื่อเป็นแบบอย่าง ให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาดำเนินรอยตาม เพราะถ้าผู้นำเก่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพัฒนาตนเองให้เก่งตามไปด้วย 

 
 

4.2.2.3  ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัดในความใฝ่ฝัน 
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญใฝ่ฝันอยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีภาวะผู้นำ 
ดังนี ้1. การเป็นผู้เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและพร้อมรับฟังการเห็นต่างจาก
ตนด้วย เช่น จากประสบการณ์ของผู ้ใต้บังคับบัญชาการส่งเสริมการปลูกกาแฟในจังหวัดเป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของจังหวัดและสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่าการทำ
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การเกษตรประเภทอืน่ แต่ผู้นำไปมุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกพืชประเภทอื่น โดยขาดการสอบถามหรือรบัฟงั
ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงาน 
    2. การกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้ายอมรับผลที่เกิดจากการ
ตัดสินใจ กล่าวคือ เมื่อผู้นำกระทำการใดๆ ลงไปต้องมีความชัดเจนว่าเป็นความรับผิดชอบของตนและ
ไม่กล่าวโทษความผิดที่อาจขึ้นภายหลังให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้นำตัดสินใจให้มีการแบ่งแนวเขต
การปกครองระหว่างอำเภอทีม่ีข้อพิพาทกันมายาวนาน ก็ต้องยอมรับความผิดที่อาจเกิดจากการตัดสนิใจ
ที่ผิดพลาดของตนด้วย เป็นต้น ดังนั้นแล้วจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยมีความสบายใจ นำมาซึ่งการเคารพ
นับถือ เช่ือมั่น เช่ือใจ และเกิดความร่วมมือในระยะยาว 
    3. การมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล กล่าวคือ ผู ้นำต้อง
ครองตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต อย่างน้อยต้องไม่มีประวัติ ของการทุจริต
โดยเฉพาะเรื่องการเบียดบังงบประมาณของทางราชการไปเป็นของตนโดยมิชอบ และสามารถเป็น
แบบอย่างในเรื่องของความยุติธรรม เช่น การประเมินผลงานผู้ใต้บงัคับบญัชาเพื่อปรับเงินเดือนประจำปี
ต้องไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง หรือพิจารณาความดีความชอบให้แก่หมู่ผู้ใกล้ชิด หากแต่ต้องพิจารณาให้ทั่วถึง
ทุกส่วนราชการจังหวัด  เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป และมิให้เป็นที่ติฉินนินทาใน
หมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาจนผู้นำขาดความน่าเชื่อถือ เป็นต้น พูดง่ายๆ ผู้นำต้องพึงมีคุณธรรมสำหรับนัก
ปกครอง คือ ทศพิศราชธรรม เพราะผู้นำต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้อื่น 

นอกจากนี้ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ท่านหนึ่งใฝ่ฝันอยาก
เห็น     ผู้ว่าราชการจังหวัดมีภาวะผู้นำแบบเอกชน กล่าวคือ ประสงค์ให้ผู้นำบริหารราชการในมิติของ
เอกชน    ที ่ระบบการทำงานเป็นไปด้วยความฉับไว ลดขั ้นตอนการทำงาน และมุ ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
มากกว่ากระบวนการไปสู่ผลสัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม การทำงานของภาครัฐต้องอยู่ภายใต้ระเบยีบกฎหมาย 
การจะสร้างให้เกิดกระบวนการทำงานแบบเอกชนจึงต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ข้าราชการด้วย 
(สัมภาษณ์,27 กันยายน 2562) 
 
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ที่มีต่อภาวะผู้นำ               
การเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ เป็นการศึกษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการ สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ในการปรับปรุงและสร้าง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ โดยการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดองค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio 
(1994) ประกอบด้วย   4 ประการ คือ 1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี   2. การสร้างแรงบันดาล
ใจ  3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา  4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และแนวคิดอุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่
ผู้มีประสิทธิภาพสูงของ    Stephen R. Covey (1989) เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลู
สำคัญต่อภาวะผู้นำ       การเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ 
อภิปรายผลได้ ดังนี ้

5.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma 
Leadership)    จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ผู้ว่า
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ราชการจังหวัดต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความนับถือ ความเชื่อถือ 
และเกิดความร่วมมือต่อการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งสอดคล้องกับ Bass and Riggio (2006, pp. 
5-7, อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ, ม.ป.ป., หน้า. 14) ที่มองว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตาม  ผู้นำจะได้รับ การยกย่อง  ช่ืนชม  และผู้ตามจะไว้วางใจ  และสอดคล้องกบั  Bass and 
Avolio, (1994, อ้างถึงใน สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง, 2559, หน้า. 18)   ว่า การที่ผู้นำประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้ตาม  ผู้นำจะได้รับการยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้
ร่วมงานกับผู้นำ ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติตนเหมือนกับผู้นำและต้องการเลียนแบบผู้นำของเขา  

 

5.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational  Motivation)  
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมี

วิสัยทัศน์ (vision) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำนายสถานการณ์ในอนาคต และมองผลออกในระยะ
ยาว คือ ทำงานโดยมีเป้าหมายและแผนการทำงาน เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดได้ 
ดังแนวคิดของ Bass and Riggio (2006, pp. 5-7, อ้างถึงใน พลอย  สืบวิเศษ, ม.ป.ป., หน้า. 14)  ว่าผู้นำจะ
สร้างแรงกระตุ้นและบันดาลใจผู้ตาม โดยให้ความหมายและสร้างความท้าทายให้กับงาน เช่น สร้างจิต
วิญญาณของ  การทำงานเป็นทีม และแสดงความกระตือรือร้น ผู้นำจะต้องรวมผู้ตามให้มีส่วนร่วมใน
การสร้างวิสัยทัศน์ของอนาคต ที่น่าสนใจและดึงดูดใจ และสอดคล้องกับ Covey (1989, อ้างถึงใน จุฑา
ทิพย์ เจริญรื่น, 2556, หน้า. 10)  ในอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Begin with the 
end in mind) ว่าการเริ่มต้นมองกรอบความคิดเกี ่ยวกับจุดมุ ่งหมายสุดท้ายในชีวิต และกำหนด
เป้าหมายในใจอย่างชัดเจน กระทำทุกอย่างไม่ให้ขัดแย้งกับสิ่งที่กำหนดไว้  โดยในทุกวันที่ผ่านไปต้องมีส่วน
ร่วมในการทำให้เข้าใกล้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในใจ 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทในการเป็นผู้นำแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมด้วยการลงพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการกระตุ้ นให้ส่วน
ราชการ   ที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างแรง
บันดาลใจของ Bass and Avolio (1994 อ้างถึงใน สุกฤษฎ์ิ ขวัญเมือง, 2559,  หน้า. 18)  ที่ผู้นำจะกระตุ้นจติ
วิญญาณของทีม   (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น และผู้นำจะแสดง
การอุทิศตัวหรือ   ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 

5.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) 
 จากผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด               
นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์แล้ว  ยังต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าเสี่ยงที่จะทำงานในสิ่งใหม่                      
กล้าตัดสินใจ  และมีความรับผิดชอบ (Accountability) กับสิ่งที่ตนตัดสินใจลงไป  โดยไม่กล่าวโทษหรือโยน
ความผิดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเกิดความผิดพลาดจากผลของการตัดสินใจ ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องปรับตัวดำเนินรอยตามผู้ว่าราชการจังหวัด สอดคล้องกับ Covey (1989, อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ เจริญรืน่, 
2556, หน้า. 9)  ในอุปนิสัย ที่ 1 การเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า  (Be Proactive) ว่า การเป็นผู้มีความคิด
ก้าวหน้าต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความหมาย และความเชื่อในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถ
กำหนดชะตาชีวิตของตนเอง                          เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จ 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความรอบรู้ในหลากหลายศาสตร์ 
เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่ปกครองและกำกับดูแลข้าราชการหลายกระทรวงในจังหวัด การรอบรู้จะทำให้



305 

 

เท่าทันผู้ใต้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและหลากหลายได้ และแสวงหาการพัฒนาตนเอง 
เพื่อไปสู่การนำองค์ความรู้มาพัฒนาจังหวัดและองค์การของตน สอดคล้องกับ Covey (1989, อ้างถึงใน 
จุฑาทิพย์ เจริญรื่น, 2556, หน้า. 11-12) ในอุปนิสัยที่ 7 การฝึกฝนตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ (Sharpen the 
saw) คือ                               การต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอหรือ การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอเป็น
อุปนิสัยที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองให้มากขึ้น เปรียบเสมือนการที่เราทำงานหนักกันทุกวันแตก่็
ต้องหาเวลาไปพัฒนาตนเองด้วย                      โดยการพัฒนาตนเองสามารถทำได้  4 เรื่อง คือ ด้านร่างกาย 
เช่น การพักผ่อนที่เหมาะสม  ด้านจิตวิญญาณ เช่น                        การได้ทบทวนเป้าหมายในชีวิต ด้าน
สติปัญญา เช่น การเดินทางหาประสบการณ์ และด้านความรู้สึกที่มีต่อสังคม เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และยัง
สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2544,                      อ้างถึงใน ศศิ
พ ิมพ ์ อร ่ามพ ิบ ูลก ิจ,  2550, หน้า. 23) ว ่าผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงต ้องม ีการพ ัฒนาตนเองอย ู ่ เสมอ                           
(Ever forward) เนื่องจากผู้นำต้องทำงานหนัก เครียด จึงต้องหาวิธีที่จะพัฒนาซ่อมเสริมสุขภาพกายใจ
ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ ลักษณะการทำงานของผู้นำที่ดี คือ ไม่
รู้เหนื่อย มีอะไรใหม่ๆ อยู่เรื่อย เป็นผู้แสวงหาความรู้ ความสนใจ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับงานและงานอดิเรกอยู่
เป็นนิจ 
 

5.4 การคำนึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  
จากผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัด                          

ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน โดยไม่ยึดความคิดของตนเป็นใหญ่จะทำใหไ้ด้รับ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้คนให้เหมาะกับงาน คือมอบหมายงานให้เป็นไปในทางที่จะพัฒนาผู้ตาม                 
แต่ละคนตามความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล  หรือ  “put the right man on the right job” 
และ                               ให้ความสำคัญกับการสัมผัสความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การ
พบปะเยี ่ยมเยียนในสถานที ่ทำงาน การแสดงความยินดีและความเส ียใจในโอกาสต่างๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ตลอดจนเป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ วี
ระวัฒน์  ปันนิตามัย (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2544,                       อ้างถึงใน ศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ, 2550, 
หน้า. 22) ว่าผู้นำ การเปลี่ยนแปลงจะมีคุณลักษณะสร้างความรู้สึกประทับใจเป็นส่วนตัว (Personal Touch) 
คือสร้างศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา สอบถามสารทุกข์สุกดิบของผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่ทำ
ตนอยู่บนหอคอยงาช้าง แต่ต้อง “down-to-earth” รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสำนักงาน เสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งสำคัญมากในการเป็นผู้นำยุคนี้คือ การรู้จักบริหาร                         ความ
ประทับใจ และสอดคล้องกับ Covey (1989, อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ เจริญรื่น, 2556, หน้า. 11)  ในอุปนิสัยที่ 5                    
การพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อน (Seek first to understand then to be understood) การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะ
ให้ผู้อื่นเข้าใจเรา พยายามทำความเข้าใจกับคนอื่นๆ ก่อนการฟังผู้อื่นเพื่อแสวงหาความเข้าใจและรับรู้อย่าง
แท้จริงถือเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าใจผู้อื่นด้วยการฟังอย่างตื่นตัว ตอบสนอง ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ และเปิดใจ
ยอมรับ สะท้อนความรู้สึกออกมาจากใจจริงของเรา สร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัย 
และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล 
 

ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า ข้าราชการ สังกัด ที ่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ที ่มีต่อภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ จากการศึกษาวิจัย ความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีความสอดคล้องกับกรอบพฤติกรรมของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Bass 
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and Avolio (1994)                              4 ประการ คือ 1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี   
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา  4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และทฤษฎี
อุปนิสัย 7 ประการ พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูงของ                         Stephen R. Covey (1989)  ประกอบ
ไปด้วย 

1. การเป็นแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบ (Role model) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. การมีวิสัยทัศน์ (vision)       

   3. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าเสี ่ยงที ่จะทำในสิ่งใหม่ กล้า
ตัดสินใจ  และมีความรับผิดชอบ (Accountability)  ในการกระทำของตน 
  4.  การรอบรู้ในหลากหลายศาสตร์ 
  5. การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน โดยไม่ยึดความคิดของตนเป็น
ใหญ่ 
  6. การสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัด ที่ทำการปกครองจงัหวัดแพร่ ที่มีต่อภาวะผู้นำ               
การเปลี ่ยนแปลงของผู ้ว่าราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ ่งประสิทธิผลขององค์การ ผู ้วิจัยใคร่ขอเสนอ
ข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ ดังต่อไปนี ้
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 1. กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ควรพัฒนากระบวนการสร้างผู้นำ               

การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าเสี่ยงที่จะทำ                
ในสิ่งใหม่ กล้าตัดสินใจ  และมีความรับผิดชอบ  

 2. ภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงเป็นการที ่ผู้นำตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม 
พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกนัและกนัจน
เปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นำและมีการเปลี่ยนต่อๆ กันไป ดังนั้นผลการวิจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงไม่
จำกัดอยู่แต่                        การนำไปใช้กับผู ้ว่าราชการจังหวัด หากแต่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันด้วย   

 3. ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถก้าวข้ึนเป็นผู้บังคับบัญชาได้ในวันหนึ่ง ดังนั้นผู้
ตามควรฝึกฝนและเรียนรู้การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากผลการวิจัยนี้หรืองานวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการขยายการศึกษาวิจัยในด้านผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากส่วนราชการอื่นๆ ที่ไม่
จำกัดอยู่แต่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจากส่วนราชการอื่น  
  2. ควรเพิ่มเติมกรอบแนวคิดในการนำมาประเมินภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้ว่า
ราชการจังหวัดอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ 
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การปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  
ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน  

กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 

มิ่งขวัญ  อนุมา 1 

รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์ 2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1)  ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปรับตัว
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ  AI  เข้ามาใช้งาน 2)  เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้า
มาใช้งาน และ 3)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปรับตัวของพนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานประจำสาขาในเขต
จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงพนักงานต้อนรับและพนักงานธุรการ จำนวน 108 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ Independent Samples T-test , One-way ANOVA และ 
Pearson Correlation Coefficient ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี 
ตำแหน่งพนักงานและปฏิบัติงานที่สาขาพิษณุโลกและสาขาบิ๊กซี  การทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วน
บุคคล พบว่า ตำแหน่งงานมีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลัง
นำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก ส่วนเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการปรับตัวของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก  การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อ
การปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านความก้าวหน้า
ในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ด้านนโยบายการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตวั
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ  AI เข้ามาใช้งาน กรณีศึกษา 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก ในระดับปานกลาง ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิง
บวกไปในทิศทางเดียวกัน 

 
1 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันน้ี ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกว่า AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทยเพิ ่มขึ้น โดยมีการนำ AI เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
วิเคราะห์กระบวนการผลิต  เพื่อที่จะสามารถคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ช้ินส่วนประกอบต่าง 
ๆ ใช้จำลองเหตุการณ์การปรับเพิ่มหรือปรับลดสายการผลิตสินค้า ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของ
เครื ่องจักรที ่ใช้ในการผลิต เพื ่อพยากรณ์การซ่อมบำรุงดูแลเครื ่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ ่งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างพนักงานมาดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรลด
การสิ้นเปลืองเวลาทำงานของพนักงาน  ส่วนในวงการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้นำเทคโนโลยี 
AI มาใช้คัดแยกวัตถุดิบ เช่น นำมาใช้ในการคัดแยกลักษณะของมันฝรั่งที่จะนำไปผลิตเป็นเฟรนฟราย
หรือขนมขบเค้ียว นำมาใช้ตรวจติดตามสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้
ยังนำมาใช้ในการพยากรณ์การกำหนดราคาสินค้าและจำนวนสินค้าคงคลัง 

ในส่วนของธุรกิจการเงินการธนาคารนั้น ได้เริ่มนำเทคโนโลยี  AI เข้ามาใช้งานบ้างแล้ว โดย
เหตุผลที่กลุ่มธนาคารนำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน ประการแรกเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยมีการย้ายงาน
ที่พนักงานทำไปให้ AI ทำแทน ทำให้มีความเร็วในการตอบสนองลูกค้า ประการที่สองต้องการลดความ
เสี่ยงทางการเงินซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือให้ลูกค้าที่เครดิตทางการเงินไม่
ดี ซึ่ง AI สามารถตรวจสอบการทุจริตทางการเงินของลูกค้าได้ ประการที่สามเพื่อเพิ่มความสามารถด้าน
การแข่งขันและขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มข้ึน และประการที่สี่ต้องการเพิ่มรายได้ โดยนำเทคโนโลยี AI 
มาใช้วิเคราะห์คำพูดของลูกค้า ทำให้พนักงานขายของธนาคารสามารถตรวจสอบความสนใจของลูกค้า
ได้  ซึ่งธนาคารชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้นำ AI มาใช้บ้างแล้ว เช่น Bank of America ได้ใช้
ระบบ AI เพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผ่านเสียงและผ่านข้อความ ส่วนด้านแอพพลิเคช่ันของธนาคารได้นำ
เทคโนโลยี AI มาใช้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนขณะโต้ตอบ
กับลูกค้า นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างรายงานที่สามารถสรุปข้อมูลที่มีโครงสร้างของ
รายงานจำนวนมากได้ (ไทยฟินเทค, 2561) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคญัและ
ประโยชน์ของ AI จึงได้นำเทคโนโลย ีAI เข้ามาใช้ในการทำธุรกรรมฝาก ถอน โอน ชำระบิล ลงทุนผ่าน
กองทุนรวม ซื ้อขายหุ้น สอบถามยอดเงินในบัญชี ขอรายการเดินบัญชี รวมทั้งรายละเอียดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น การนำเสนอสินเชื่อ SME ผ่าน
แอพพลิเคช่ัน KPLUS โดยที่ลูกคา้ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องยื่นเอกสาร เพียงแค่คลิกยื่นคำขอ
ก็จะได้รับการอนุมัติสินเช่ือทันทีซึ่งทางธนาคารได้ใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของลูกค้าในอดีต 
เช่น ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลการใช้เครดิต ข้อมูลเครดิตบูโร รวมถึงข้อมูลจากแอพพลิเคช่ัน K PLUS  ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานของธนาคารรู้ว่าจะต้องนำเสนอสินเชื่อให้ลูกค้าคนไหนได้บ้าง วงเงินจำนวนสินเช่ือ
เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า SME (บล็อกนัน, 2561) ซึ ่งการที่
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ธนาคารกสิกรไทยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำงาน และ
บทบาทหน้าที่ของพนักงาน  โดยทางธนาคารได้ตระหนักถึงปัญหาดังกลา่ว จึงใช้นโยบายเพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่พนักงานของธนาคารไม่ว่าจะเป็นการปรับทักษะของพนักงานให้เหมาะสม ทั ้งด้านการให้
คำปรึกษาทางการเงิน และการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรภายในองค์กรให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงมากกว่า 3,000 หลักสูตร และมีการวัดผลออกใบรับรองทักษะเพื่อสร้างความมั่นใจต่อ
พนักงานและลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยด้วย (แบรนด์อินไซด์, 2562)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามี
ปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่งผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำ
ระบบ AI เข้ามาใช้งาน  ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาการจัดการบุคลากร
ขององค์กรให้สามารถปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่ใช้ในการทำงาน เพื่ อทำให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กรและสร้างพึงพอใจแก่พนักงานทุกคนในองค์กรให้ทำงานอย่างมี
ความสุขต่อไป 
 

2.  คำถามของการวิจัย 
1)  ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน มีอะไรบ้าง 
2)  ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำ

ระบบ AI  เข้ามาใช้งาน มีอะไรบ้าง 
 3)  แนวทางพัฒนาการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำ
ระบบ AI  เข้ามาใช้งาน มีอะไรบ้าง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 
2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 
3)  เพื ่อศึกษาแนวทางพัฒนาการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 
 

4.  การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน โดยจะศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารกสิกรไทยที่ปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น  สาเหตุที่สนใจศึกษาเนื่องจากเมื่อปี 2018 ธนาคารกสิกรไทยได้นำระบบ 
AI เข้ามาใช้กับแอพพลิเคช่ัน KPLUS ในการทำธุรกรรมฝาก ถอน โอน ชำระบิล ลงทุนผ่านกองทุนรวม 
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ซื้อขายหุ้น สอบถามยอดเงินในบัญชี ขอรายการเดินบัญชี รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ
บริการธุรกรรมทางการเงนิต่าง ๆ  ของธนาคาร เช่น ใช้ในการพิจารณาสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกค้า SME ที่ไม่
มีหลักประกัน ไม่มีข้อมูลทางการเงินเพียงพอ สามารถยื่นขอสินเช่ือผ่านแอพพลิเคช่ัน KPLUS และทาง
ธนาคารจะดำเนินการอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า SME ภายในเวลา 1 นาที โดยระบบ AI จะช่วยพนักงาน
ของธนาคารในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินในอดีต เช่น ข้อมูลการฝากเงินถอนเงิน ข้อมูลเครดิตบูโร 
(บล็อกนัน, 2561) ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที ่จะต้อง
ออกไปพบลูกค้า และช่วยลดความเสี่ยงที่จะอนุมัติสินเช่ือให้แก่ลูกค้าที่ไม่มคีวามสามารถในการชำระหนี้ 
การที่นำระบบ AI เข้าส่งผลทำให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับระบบงาน
แบบใหม่ ปรับเปลี่ยนหัวข้อการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อที่พนักงานจะสามารถ
ปรับการทำงานของตนเองเข้ากับระบบการทำงานที่ใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของธนาคารที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอมร รักษาสัตย์ (2522) 
กล่าวไว้ว่านโยบาย หมายถึง อุบายหรือวิธีการที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เห็นว่าเป็นหนทางที่จะนำองค์กรไปสู่
เป้าหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมทีสุ่ด  สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา ธนรัช (2544) ได้ศึกษา
เรื่องการปรับตัวของพนักงานบริษัทประกันภัยที่มีบริษัทต่างชาติเข้าร่วมทุน พบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย
การบริหารมีผลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน สรุปได้ว่า นโยบายการทำงานเป็นแนวทางที่
องค์กรกำหนดไว้ให้พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุตามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ 

ในด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อ
การปรับตัวของพนักงาน ตามแนวคิดที่กล่าวไว้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าเป็นส่วนสำคัญ
อันดับต้น ๆ ต่อความก้าวหน้าและการประสบความสำเรจ็ในการทำงาน คือ ต้องรู้จักหัวหน้าในทุกแงม่มุ
ทั้งรูปแบบในการทำงาน เพื่อจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงาน(จ๊อบเอสดีบี , 2559) ส่วนการ
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เช่น การแสดงสีหน้า การไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น การไม่ตำหนิ
ผู ้อื ่นต่อหน้าคนหมู่มาก การพูดจาสุภาพไพเราะอ่อนหวาน นุ ่มนวล  (ไซต์กูเกิ ้ลดอทคอม , 2562) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี อันประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ พบว่า 
ผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถในการติดตามงานที่มอบหมายให้แก่พนักงานภายหลังการควบรวม
กิจการอยู่ในระดับมาก ส่วนพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานภายหลังการควบรวมกิจการ
อยู่ในระดับปาน สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นการติดต่อสื่อสาร 
ทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

นอกจากปรับตัวเข้ากับนโยบายการทำงาน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแล้ว พนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย ตามแนวคิดของเยาวลักษณ์ 
กุลพานิช (2533) กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวที่เอื้ออำนวยให้
คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน สถานที่ทำงาน แสง อุณหภูมิ 
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สอดคล้องกับงานวิจ ัยของนฤมล ผดุงสกลกิจ (2548) ได้ศึกษาเร ื ่องการปรับตัวของพนักงาน
การสื่อสารแห่งประเทศไทยหลังแปรรูปเป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ไม่แตกต่างกัน  สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน คือ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ  ตัวพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต 

การที่พนักงานของธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจทำงานให้กับองค์กรนั้น ปัจจัยจูงใจ
ที่สำคัญมากประการหนึ่งก็คือการได้รับเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพของ
ตนเองและเพียงพอต่อการเลี ้ยงดูครอบครัว  ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ (Herzberg, 
1959) ที่กล่าวว่าเงินเดือน หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลือ่นข้ันเงินเดือนใน
หน่วยงานน้ัน เป็นที่พอใจของบุคคลที่ทำงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี อันประเสริฐ (2551) 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในระดับปานกลาง คือ การกำหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและความสามารถภายหลังการควบรวมกิจการ  สรุปได้ว่า 
ค่าตอบแทนจากการทำงาน คือ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินโบนัส ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยจูงใจให้
พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนจากการทำงานแล้ว ยังมีปัจจัยที่สามารถจูงใจพนักงาน
หรือบุคลากรขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญอีกหนึ่งปัจจัย คือ 
ความก้าวหน้าในการทำงานหรืออาชีพ ซึ ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ 
(Herzberg, 1959) ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับเลื่อนข้ัน การเลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึน มี
โอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา ธน
รัช (2544) ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวของพนักงานบริษัทประกันภัยที่มีบริษัทต่างชาติเข้าร่วมทุน พบว่า 
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการปรับตัวในการทำงาน เช่น ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าในการทำงานเป็นปัจจัยจูงใจที่
เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานสนใจศึกษาหาความรู้เพิม่เติมเพื่อโอกาสในการเลือ่นตำแหน่งในระดับทีส่งูข้ึน 
ได้เงินเดือนเพิ่มข้ึน 

จากที่กล่าวนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อ
พนักงานของธนาคารกสิกรไทย ทำให้พนักงานต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเองให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิบัติตนในการทำงานให้
ประสบความสำเร็จและเกิดความสุขในการทำงานนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรจะรู้และเข้าใจในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (ไซต์กูเกิ้ลดอทคอม , 
2562) สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตราภรณ์ สุวรรณหิรัญพร (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพร้อมของ
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บุคลากรสังกัดสำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พบว่า 
ด้านการปรับตัวของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่า การปรับ
บทบาทหน้าที่การทำงานเป็นการปรับตัวของพนักงานทั้งด้านการปรับปรุงตนเองและการปรับปรุงการ
ทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานภายใต้ระบบงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่องค์กรนำเข้ามาใช้ 

เมื่อพนักงานปรับบทบาทหน้าที่เข้ากับระบบการทำงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แล้ว จากนั้น
พนักงานต้องมีการจัดการความรู้ของตนเอง เพื่อที่จะได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสทิธิภาพบรรลตุาม
เป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้อาจเป็นรูปแบบการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  
เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมการทำงานภายใต้ระบบ  AI การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการความรู้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555) กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ เช่น การสร้างและแสวงหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตราภรณ์ 
สุวรรณหิร ัญพร (2547) ได้ศึกษาเร ื ่องความพร้อมของบุคลากรสังกัดสำนักงานใหญ่การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พบว่า ความพร้อมของบุคลากรด้านการเพิ่ม
องค์ความรู้ของพนักงานอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ คือ การที่บุคคลนั้น ๆ สนใจศึกษา
ค้นคว้าเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง และนำมาใช้ในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานให้สูงข้ึน 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน  จากงานวิจัยของนฤมล ผดุงสกลกิจ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง
การปรับตัวของพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยหลังแปรรูปเป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ศึกษา
เฉพาะกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อายุงานในองค์กร ระดับหน้าที่การงาน และด้าน
สังกัดที่แตกต่างกัน มีการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทำ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการทำงาน และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาไม่แตกต่างกัน สรุปได้
ว่า ปัจจัยหรือลักษณะส่วนบุคคลอาจจะมีผลหรือไม่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานขึ้นอยู่กบัปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 
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5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ   ผู้วิจัยขอนำเสนอ

กรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดตามภาพที่ 1  

 

              ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานประจำสาขาในเขต
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาพิษณุโลก สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก สาขาเทสโก้ 
โลตัส พิษณุโลก 2  สาขาห้าแยกโคกมะตูม สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ สาขา
มหาวิทยาลัยนเรศวร  และสาขาหนองตม จำนวน 108 คน  ซึ่งผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทำการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha)  ซึ ่งในภาพรวมทุกข้อคำถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.961 ซึ ่งมีค่า

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณ์การทำงาน 
6. ตำแหน่งงานปัจจุบัน 
7. สาขาที่ปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัว 
1. ด้านนโยบายการทำงาน 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
    และเพื่อนร่วมงาน 
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
4. ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน  
5. ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 

 
 

การปรับตัวของพนักงาน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

จังหวัดพิษณุโลก 

1. ด้านการปรับบทบาทหน้าที่การทำงาน 
2. ด้านการจัดการความรู้ 
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มากกว่า 0.70 แสดงว่าทุกข้อคำถามมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลได้จรงิ (ศิริชัย พงษ์วิชัย
, 2552)  
 

7.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามภาพที่ 2 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงจำนวนความถ่ี ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

จากภาพที่ 2 พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 อายุ 31-40 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 
สถานภาพโสด จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.50 ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 75.90 ตำแหน่ง
พนักงาน จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 และปฏิบัติงานที่สาขาพิษณุโลกและบิ๊กซี พิษณุโลก 
จำนวนสาขาละ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 

 

2) การวิเคราะห์ข้อมลูปจัจัยที่มผีลต่อการปรบัตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) จงัหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
 

เพศหญิง 
จํานวน 80 คน 

อายุ 31-40 ปี 
จํานวน 61 คน 

สถานภาพโสด
จํานวน 90 คน

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี

จํานวน 101 คน 

ประสบการณ์การทํางาน
2 - 5 ปี 

จํานวน 82 คน

ตําแหน่งพนักงาน 
จํานวน 90 คน

สาขาที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลกและบ๊ิกซีพิษณุโลก 
จํานวนสาขาละ 17 คน



316 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในภาพรวม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัว 𝐱 S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านนโยบายการทำงาน 4.87 0.33 มากที่สุด 1 
ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน 4.85 0.34 มากที่สุด 2 
ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 4.83 0.36 มากที่สุด 3 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาร 4.82 0.37 มากที่สุด 4 
ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 4.76 0.41 มากที่สุด 5 

ภาพรวม 4.82 0.36 มากท่ีสุด  
 

จากตารางที ่ 1 พบว่า ปัจจัยที ่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ในภาพรวม พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด (x=4.82) เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที ่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ด้าน
นโยบายการทำงาน (x=4.87) อันดับที่สอง ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน (x=4.85) อันดับที่สาม 
ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน (x=4.83)  อันดับที่สี่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน (x=4.82) และอันดับสุดท้าย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (x=4.76)  

 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก รายละเอียดตามตางรางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในภาพรวม 
การปรับตัวของพนักงาน 𝐱 S.D. แปลผล อันดับ 

ด้านการจัดการความรู้ 4.83 0.36 มากที่สุด 1 
ด้านการปรับบทบาทหน้าที่การทำงาน 4.82 0.37 มากที่สุด 2 

ภาพรวม 4.82 0.36 มากท่ีสุด  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า การปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านการจัดการความรู้ (x=4.83) และด้านที่มีความสำคัญอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านการปรับบทบาทหน้าที่การทำงาน (x=4.82) 

 
 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมผีลต่อการปรับตัว
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลงันำระบบ AI  เข้ามาใช้งานแตกต่างกัน 
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ลักษณะส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบ 

Sig การปรับตัว แปลผล 

1. เพศ 0.939 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
2. อายุ 0.161 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
3. สถานภาพ 0.296 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
4. ระดับการศึกษา 0.505 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
5. ประสบการณ์การทำงาน 0.594 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
6. ตำแหน่งงานปัจจุบัน 0.021 √ มีนัยสำคัญทางสถิติ 
7. สาขาที่ปฏิบัติงาน 0.839 - ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

หมายเหตุ: √  คือ  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
              -  คือ  ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

จากตารางที่ 3  ผลการทดสอบลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ตำแหน่งงานปัจจุบัน มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า ตำแหน่งงานปัจจุบันมีผล
ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 
กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการ
ปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 
    

5) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการปรับตัวของพนกังานธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลงันำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัว 
การปรับตัวของพนักงาน 

Pearson 
Correlation(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

อันดับที่ 1 ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน 0.596** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 2 ด้านตอบแทนจากการทำงาน 0.506** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
             และเพื่อนร่วมงาน 

0.424** 0.000 ปานกลาง 

อันดับที่ 4 ด้านนโยบายการทำงาน 0.423** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 0.205** 0.000 ต่ำ 

รวม 0.606** 0.000 ปานกลาง 
หมายเหตุ:** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบปัจจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัด
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พิษณุโลก พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 สรุปว่า ปัจจัยในภาพรวม และ
รายด้าน คือ ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายการทำงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมี
ความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้า
มาใช้งาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.606 , 0.596 , 0.506 , 0.424 , 0.423 และ 0.205 
ตามลำดับ  แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
 

8.  สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่องการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลั งนำ

ระบบ AI เข้ามาใช้งาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายผล
การศึกษา ดังนี้ 

1) การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ภายหลังนำ
ระบบ AI เข้ามาใช้งาน ผลการศึกษามีดังนี้ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผล
ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของนฤมล ผดุงสกลกิจ  (2548) ได้ศึกษาเร ื ่องการปรับตัวของพนักงาน
การสื่อสารแห่งประเทศไทยหลังแปรรูปเป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุงานในองค์กร และด้านสังกัดที่แตกต่างกัน มีการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทำ การ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาไม่แตกต่างกัน  

2) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน ผลการศึกษามีดังนี้  

ด้านนโยบายการทำงานมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอเนก กลักแก้ว (2543) ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวของพนักงานเมื่อองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9002 มาปฏิบัติ ศึกษากรณีการไฟฟ้านครหลวง พบว่า พนักงานการไฟฟ้านครหลวงต่างปรับตัว
ยอมรับในระบบ ISO 9002 แต่ลักษณะของการยอมรับมีความแตกต่างกันสามารถจัดแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มพนักงานที่ยอมรับนโยบาย ด้วยความรู้ ความเข้าใจระบบอย่างแท้จริง กลุ่มพนักงานที่ยอมรับ
นโยบายโดยเพื่อต้องการให้องค์กรได้รับใบรับรองคุณภาพโดยยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง และ
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กลุ่มพนักงานที่ยอมรับนโยบาย โดยทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบ 

ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื ่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ต่อการปรั บตัวของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา ธนรัช (2544) ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวของพนักงาน
บริษัทประกันภัยที่มีบริษัทต่างชาติเข้าร่วมทุน พบว่า การปรับตัวของพนักงานอยู่ ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ
การปรับตัวในการ คือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน   

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเยาวลักษณ์ กุลพานิช (2533) กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่อยู่
รอบตัวที่เอื้ออำนวยให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน แสง   

ด้านค่าตอบแทนจากการทำงานมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชาตรี อันประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรับตัวในระดับปานกลาง คือ การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและความสามารถ
ภายหลังการควบรวมกิจการ 

ด้านความก้าวหน้าในการทำงานมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสัญญา ธนรัช (2544) ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวของพนักงานบริษัทประกันภัยที่มีบริษัท
ต่างชาติเข้าร่วมทุน พบว่า ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการปรับตัวในการทำงาน เช่น ความก้าวหน้า
มั่นคงในอาชีพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน 

3) การศึกษาแนวทางพัฒนาการปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ภายหลังนำระบบ AI  เข้ามาใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า 

ด้านการปรับบทบาทหน้าที่การทำงาน พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัด
พิษณุโลก ให้ความสำคัญมากที่สุด ในข้อท่านสามารถปรับบทบาทหน้าที ่การทำงานได้ เมื ่อต้อง
เปลี ่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงานใหม่  ท่านสามารถปรับบทบาทหน้าที ่การทำงานให้เข้ากับ
กฎระเบียบหรือข้ันตอนการทำงานใหม่ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี อันประเสริฐ 
(2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา จำกัด (มหาชน) 



320 

 

สำนักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
คือ การกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานที่ดีภายหลังการควบรวม
กิจการ ปริมาณในหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านภายหลังการควบรวมกิจการ การรับผิดชอบงาน
ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนภายหลังการควบรวมกิจการ  

ด้านการจัดการความรู้ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก ให้
ความสำคัญมากที่สุด ในข้อท่านมีการศึกษาเรียนรู้เรื ่องใหม่ ๆ เสมอ ท่านมีการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการทำงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตราภรณ์ สุวรรณหิรัญพร (2547) ได้ศึกษาเรื่องความพร้อมของบุคลากร
สังกัดสำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ความพร้อมของ
บุคลากร ด้านการเพิ่มองค์ความรู้ของพนักงานอยู่ในระดับมาก 
 

9.  ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการศึกษาไปใช้ 
จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับปัจจัย

ด้านต่าง ๆ ที ่มีผลต่อการปรับตัวภายหลังนำระบบ  AI เข้ามาใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
นโยบายการทำงาน ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรว่มงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจยัดังกลา่ว
มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  จึงเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ของธนาคารกสิกรไทย  เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพนักงาน  ทั้งนี้เพื่อจูงใจและรักษาพนักงานที่ดีที่เก่งให้อยู่กับองค์กร และดึงดูดบุคลากรใหม่ ๆ ที่มี
ความรู้ และความสามารถเข้ามาสู่องค์กรให้มากขึ้น ดังนี้ 
 ด้านนโยบายการทำงาน  ผู ้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน)   ควรกำหนดนโยบายการทำงานที ่ช ัดเจนเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ต้องเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานมีความ
มั่นใจว่าธนาคารจะไม่มีการเลิกจ้างงาน และการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น เสนอความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

ด้านค่าตอบแทนจากการทำงาน  ผู้บริหารและฝา่ยพัฒนาบคุลากรของธนาคารกสกิรไทย จำกดั 
(มหาชน) ควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานให้แก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค และโปร่งใส ่สามารถตรวจสอบได้ ยึดหลักจ ่ายเง ินตามความรู ้ความสามารถ 
นอกเหนือจากการปรับเงินเดือนแล้ว ควรมีการจ่ายโบนัสทุก ๆ 6 เดือน  ทั้งนี้ในส่วนของเงินเดือนและ
โบนัสควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับข้ันต่ำและเพดานการจ่ายให้ชัดเจน และนอกจากนี้ยังรวมถึง 
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ค่าเบี้ยขยันรายเดือน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน รถยนต์ การศึกษา เงินสงเคราะห์บุตร เงินค่า
รักษาพยาบาล และสวัสดิการต่าง ๆ ให้เท่าเทียมกันทุกคน โดยจัดสรรให้เหมาะสมเพียงพอต่อค่าครอง
ชีพในปัจจุบัน  ซึ่งพนักงานของธนาคารจะมีการยื่นข้อเสนอต่าง ๆ  ผ่านสหภาพแรงงาน  เพื่อนำเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญของค่าตอบแทนจากการทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลงั ใจ
ให้กับพนักงาน ปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถ และสร้างรายได้ให้ธนาคารต่อไป 

ด้านความก้าวหน้าในการทำงาน  ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ควรกำหนดนโยบายเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของความรู้ในการ
ทำงาน กำหนดการวัดผลการทำงาน การทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงาน  อายุงาน การทำ
ผลงาน รวมถึงระยะเวลาในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน  รวมทั้งควรกำหนดแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้เหมะสมกับตำแหน่งงาน อายุงานเพื ่อที ่พนักงานจะมองเห็นเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน
ให้แก่องค์กรอย่างเต็มความสามารถ ไม่คิดอยากเปลี่ยนแปลงงาน และไม่คิดโยกย้ายงานไปยังองค์กรอื่น 
เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานสอบเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงข้ึน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในเส้นทาง
อาชีพการทำงานของพนักงาน โดยควรมีการกำหนดแนวทางหรือนโยบายในเรื่องการเลื่อนข้ันเลื่อน
ตำแหน่งในแต่ละปีให้มีความชัดเจนมากข้ึน กำหนดอายุการทำงานว่าต้องทำงานกี่ปีจึงจะสามารถสอบ
เลื่อนตำแหน่งได้  เพื่อที่พนักงานจะได้ทราบแนวทางการทำงานและพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเพิ่ม
สูงข้ึน  

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ควรกำหนดโครงการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายมุ ่งเน้นการเชื ่อม
สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เช่น การจัดกิจกรรม one team outing เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารของธนาคารและพนักงานได้มีโอกาสเจอกัน เพื่อสื่อความนโยบายการ
ทำงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตอนเย็นมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ 
โดยให้มีการจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครึ่งปี และต้นปี เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของพนกังาน 
สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ซึ่งเมื่อพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมแรงใจทำงานเป็นทีม จะส่งผลให้การ
ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  แม้ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานจะไม่ได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพนักงาน แต่ถ้าพนักงานนั่งทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะส่งผลทำให้พนักงานเกิด
ความเครียดและความวิตกกังวลได้ ดังนั้น ผู้บริหารและฝา่ยพัฒนาบคุลากรของธนาคารกสกิรไทย จำกัด 
(มหาชน) ควรจัดสถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับการทำงาน จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการทำงานให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก
ราบรื่น และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น 
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ด้านการจัดการความรู้  ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย ควรกำหนด
นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ส่งเสริมใหพ้นักงานมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงานด้านต่าง 
ๆ ด้วยการอบรม และการสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์แบบออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชั่นของ
ธนาคาร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนโยบายการทำงาน ข้ันตอนการ
ทำงานของแต่ละประเภทได้อย่างไม่จำกัดเวลา โดยต้องกำหนดตัวชี้วัดการเรียนรู้ มี การทดสอบเพื่อ
วัดผลการเรียนรู้ ประกอบการพิจารณาในการเลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงานที่สูงข้ึนต่อไป  
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการการเช่า
ห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 

 
รักศาสตร์ แก้วมณ ี

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ในการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพัก
และพฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพัก เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 2. ศึกษาถึงปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการที่พัก เดอะลุครีสอร์ท 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3. ศึกษาสาเหตุและสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจการ
ใช้บริการที่พัก เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 4. ศึกษาลักษณะภูมิหลังที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกใช้บริการเดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครั ้งนี้ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth interview) 
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 30 คน นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ ท้าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจัย หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องและศึกษาจากข้อมูล
หนังสือ บทความ วารสาร เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาให้ สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด
ประเด็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยไว้ 2 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีดังนี้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารการผลิตการ
ออกแบบประสิทธิภาพ การปรับปรุงการผลิตด้วยวงจร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การสร้างความมั่นใจว่า องค์การได้รับผลประโยชน์จากการใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมนำมาใช้ด้านการตัดสินใจ และนำไปปฏิบัติซึ่งกลยุทธ์จะเสนอความเป็นต่อในการ
แข่งขัน ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การออกแบบประสิทธิภาพ 
เป็นการออกแบบให้คนและเครื ่องจักรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญมากใน
ปัจจุบัน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานและมีการวิจัยที่จะกำหนดการทำงาน การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ คุณภาพ การทำงานเป็นทีม ทัศนคติความคาดหวังจากการใช้บริการ ความต้องการการ
บริหารการเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บรกิารการเช่าห้องพัก พบว่า การบริหารงานหรือการจดัการ
องค์กรมีใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพน้ัน 
ผู้บริหารยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ สร้างคนเก่ง ให้คนเก่งมีเวทีแสดงความสามารถ ได้รับการยอมรับ มี
เงินเป็นแรงจูงใจ องค์กรควรมีนโยบายพัฒนาคนเก่ง สร้างคนที่เก่งกว่าตนเองข้ึนมา และเลือกคนให้ถูก 
ใช้คนให้เป็น เลือกคนที่มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ความพยายามสูง และไม่เห็นแก่ตัว มีกลยุทธ์ใน
การบริหารงาน ใช้เครื่องมือมาประยุกต์ให้ถูก ศึกษาวิจัยหาความต้องการของลูกค้า มีกลยุทธ์ในการ
บริหารคน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการสร้างคนเก่ง พัฒนาผู้นำในทุกระดับ มีปัจจัยที่กระตุ้นให้
คนทำงาน เช่น หัวหน้าควรมีการยกย่องชื่นชมลูกน้อง และมีผลตอบแทนที่จูงใจ กระบวนการในการ
สร้างให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่จากคนรอบตัว ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จเกินเป้าหมาย ต้องเป็นหัวหน้าที่ทำ
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ให้ลูกน้องเกิดพลัง มีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิด และหาวิธีจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเท่าที่ทำได้ มีการคิดค้นนวัตกรรมให้ได้
สินค้าและบริการใหม่ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาทำงาน เพิ่มระดับความพึงพอใจ และควรเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์กร และสังคม มี
ทักษะในการเจรจาต่อรองในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการจดัซื้อหรอืการเกิดข้อขัดแย้งในองค์กร ต้องมีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้า และบุคลากรแต่ละ
คนในการบริหาร เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กร งาน
บริการเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดแรงงานด้านนี้  ด้วย
ความที่เป็นประเทศท่องเที่ยวจึงพลอยทำให้งานบริการเฟื่องฟู และค่อนข้างได้รับความสนใจในหมู่
นักศึกษาจบใหม่ และนี่คือเหตุผลอธิบายว่าทำไมงานบริการถึงถูกจัดเป็นงานที่เป็นเลิศ แขกมีความสุข 
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า หรือทำงานตรงส่วนครัว อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบ
ที่ทำให้แขกมีความสุขกลายเป็นวันดีๆ ที่น่าจดจำสำหรับพวกเขา สร้างสรรค์อุตสาหกรรมการบริการถือ
เป็นงานสร้างสรรค์ โดยคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื ่องดื ่ม หรือนำ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มาสู่ผู้เข้าพัก เปิดประตูสู่โลกทุกประเทศจากทั่วโลกล้วนมีอุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง
คุณสามารถโยกย้ายใช้ทักษะที่มีเหล่านี้ส่งตัวเองไปอยู่ต่างประเทศ เรียกได้ว่าอาชีพนี้เปรียบเสมือน
กุญแจเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งเลยทีเดียว ไม่จำเป็นต้องอยู่กับสิ่งเดิมๆขอบเขตงานบริการกว้างใหญ่
มหาศาล นั่นจึงทำให้คุณไม่จำเป็นต้องติดชะงักอยู่กับสิ่งเดิมหรือใครคนใดคนหนึ่ง และสามารถเปลี่ยน
ผ่านไปสู่อีกแผนก หรืออีกตำแหน่งหนึ่งได้ ก้าวหน้าไวสำหรับคนที่เรียนรู้ได้ไวมีศักยภาพเพียงพอในการ
เป็นผู้นำ อาชีพในโรงแรมสามารถส่งให้คุณก้าวบันไดสู่ความสำเร็จและตำแหน่งที่สงูข้ึนในเวลาไม่นานได้ 
เวลาทำงานไม่ปกติงานโรงแรมมกัต้องหมุนเวียนเข้ากะ ในบางแผนกไม่สามารถเข้างาน 8 โมงเลิก 5 โมง
เย็นเหมือนอาชีพอื่นๆ ได้ แต่บางครั้งอาจถือเป็นข้อดีเพราะได้หยุด หรือมาทำงานในช่วงที่รถไม่ติด 
เที่ยวในวันธรรมดาที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเสาร์-อาทิตย์ การกำหนดที่แน่นอนคุณสมบัติสำหรับงานบริการ
ค่อนข้างกำหนดไว้ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับกันทั้งอุตสาหกรรม สิทธิพิเศษ บรรยากาศดี ทุกสังคมการ
ทำงานย่อมมีเรื่องไม่ถูกใจกันบ้าง แต่หากไม่เก็บมาใส่ใจจนเกินไป บรรยากาศในการทำงานก็จะดีข้ึนอีก
ไม่น้อย แถมยังรายล้อมไปด้วยการตกแต่งในโรงแรมที่สวยงามกว่าออฟฟิศธรรมดาทั่วไป 
 

1. บทนำ 
 นับตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2503 หน่วยงานการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อประเทศเรือ่ยมาและจะเพิ่มความสำคัญข้ึนอย่างต่อเนื่องซึง่พิจารณา ได้
จากประเทศต่างๆได้หันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยว
ในประเทศของตนมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศ รัฐบาล ในทุก
ประเทศได้นำการท่องเที่ยวมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแกปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม หาก ประเทศไทย
ต้องการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้การท่องเที่ยวของไทยเป็น 
“การท่องเที่ยวแบบยังยืน ” เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ สำคัญของอุตสาหกรรม
ไทย โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะพิจารณาได้จากการรณรงค์ ทางด้านการตลาดอย่างเข้มข้น
และต่อเนื ่อง นับตั ้งแต่โครงการ “ปี ท่องเที ่ยวไทย” “ประเทศไทย ประตูสู ่อินโดจีน ”“Amazing 
Thailand” จนถึง “Unseen Thailand” โดยความสำคัญของการ ท่องเที่ยวไทยปรากฏให้เห็นอย่าง
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ชัดเจนจากการที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้น วิกฤตเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแต่ปี 
2540 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลใช้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง ในกลยุทธ์หลักในการพัฒนาประเทศโดย
ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สำคัญสองประการ คือ ประการแรก การท่องเที่ยวเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศที่
มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจประการที่ สอง คือ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น
การใช้แรงงานเป็นหลัก ดังนั้นการท่องเที่ยวจึง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคแรงงานและช่วยลด
ความยากจนในหมู่ครัวเรือนที ่มีรายได้ต่ำ (อนันต์ วัฒนกุลจรัส . 2549) อุตสาหกรรมท่องเที ่ยว
ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม เพื่อให้บริ
การและอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมี บทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา ในด้านการ สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศการสร้างงาน 
การกระจายรายได้และนำความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้ที่ประเทศ
ต่างๆ ได้รับและมีต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตหรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให้
เป็นสินค้าสำเร็จรูป ทำให้เกิดการตืน่ตัวอย่างมากในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทอ่งเทีย่วต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรการ ท่องเที่ยว ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกให้ความสนใจ
ในการพัฒนาประเทศเพื่อรักษา แหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงสภาพอย่างยังยืน และยังเห็นถึงประโยชน์ที่
ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทาง ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้าง
งาน และสามารถกระจาย รายได้ไปสู่ท้องถ่ินต่างๆ ได้รวมทั้งสามารถสร้างความเจริญให้กบประเทศได้
อย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการคมนาคมขนส่งก่อให้เกิดการเดินทางเพิ่มมากขึ้น มีสายการบิน
เปิดดำเนินธุรกิจ เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสายการบินต้นทุนต่ำ หรือสายการบินที่เน้นความสะดวกสบายใน
การเดินทางซึ่ง เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกระจายตัว ไปสู่ในทุกภูมิภาคของ
โลกรวมทั้งในประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมและอนุญาตให้มีการเปิดสายการบนิเสรีกันมากขึ้น จาก
เดิมที่มีเพียงสายการบินไทยเพียงสายการบินเดียว ในปัจจุบันมีสายการบินเพิ่มข้ึนหลายสายจึงเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้สะดวกมากข้ึน ทั้งเพื่อการศึกษา การดำเนินธุรกิจ การค้า 
และเพื่อการท่องเทีย่ว ซึ่งนับวาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะช่วยเพิ่มการจ้างงาน เพิ่ม
รายได้ของประเทศลดการขาดดุลการชำระเงิน และการกระจายรายได้ประเทศไทยเป็น ประเทศที่อุดม
ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที ่ยวจำนวน นักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาล จึงส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวขยายตัวไปสู ่ภูมิภาคของประเทศ โดยจัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การ
ท ่องเที ่ยว เพ ื ่อให ้นักท่องเที ่ยวชาวต ่างชาต ิเด ินทางเข ้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ได้รับ
ความนยิมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2552) 
 จากการเติบโตของการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ประเภทรีสอร์ทเกิดขึ ้นเป็นจำนวนมากเพื ่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที ่ยวที ่มีความ
หลากหลายเพื่อให้เกิดความประทับใจจากการเร่งตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจ
ประเภทรีสอรท์มีการแข่งขันกันค่อนข้างสงูโดยเฉพาะธุรกิจประเภทรสีอร์ทจัดเปน็การบรกิารด้านทีพ่กัที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่รีสอร์ทจะสร้างอยู่ติดกับสถานที่ท่องเที่ยว
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และมักตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบครันส่วนในด้านราคามี
ตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ค่อนข้างได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ที่ต้องการ
เดินทางมา พักผ่อนท่องเที่ยวในแหล่งที่ไม่ไกลจนเกินไปซึ่งอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ในระยะเวลาวันหยุดที่มีไม่มากนัก ซึ่งจากสถิติการ ท่องเที่ยว
ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ค่อนข้างมีความหนาแน่นส่งผลให้ธุรกิจประเภทรีสอร์ทสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเกดิความประทับใจผู้ให้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท จึงมีความ
สนใจที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักประเภทรีสอร์เดอะลุค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยข้อมูลที ่ได้จากการวิจัยสามารถนำมาใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรอันจะช่วยให้
ผู้ประกอบการทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและยังสามารถ แข่งขันได้  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพัก เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 2.2 เพื ่อศึกษาถึงปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกใช้ บร ิการที ่พ ัก เดอะลุค 
รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2.3. เพื่อศึกษาสาเหตุและสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจการใช้บริการที่พัก 
เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2.4. เพื่อศึกษาลักษณะภูมิหลังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกใช้บริการเดอะลุครี
สอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 

 จะเห็นได้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการการ
เช่าห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความจำเป็น เนื ่องจาก
พฤติกรรมในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน และมีผลต่อการตัดสินใจการเช่าห้องพัก
ทั้งสิ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบความคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการดำเนินตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพัก

และพฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยภาพรวมของการกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ที่นำมาใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย(methodology) 
โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research) อันประกอบไปด้วย 

1) การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
สำหรับการนำเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) นั้น 

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย
(methodology) ตลอดจนเหตุผลประการสำคัญของการนำระเบยีบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(methodology) ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ อันมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจยัดา้นประชากร 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• ต าแหน่ง 

• อายกุารท างาน 

 
 

 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การเช่าห้องพกัและพฤติกรรมการใช้
บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา 
เดอะลุครีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณุโลก  
• คุณภาพ 

• การท างานเป็นทีม 

• ทศันคติที่มีต่อผูบ้ริหาร 

• ความคาดหวงัจากการใชบ้ริการ 

• ความตอ้งการ 

• ปัญหาหรืออุปสรรค 

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

นโยบายไปปฏิบัติ 

• แผนการปฏิบตัิ 
• ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ท างาน 

• การควบคุมและติดตามผล 

• ความสัมพนัธ์กบับุคคลในการท างาน 

• การประสานงาน 

• การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 

• ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

• การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

• ความคาดหวงัจากการเช่าห้องพกั 

• ปัญหาหรืออุปสรรค 



329 

 

สำหรับการกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ครั้งนี้ ได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก 
กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงนัยของแนวความคิด
ในทางปรัชญาตลอดจนแนวความคิดและทรรศนะทางด้านกระบวนการหรือกลไกเกี่ยวกับกระบวนการ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัย คือ ผู้มีส่วนได้และส่วนเสียในการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึกได้ โดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 

1) ประธานบริหาร จำนวน 1 คน 
2) ผู้จัดการทั่วไป จำนวน 1 คน 
3) ผู้จัดการแผนก จำนวน 2 คน 
4) พนักงาน แผนกละ 3 คน จำนวน 6 คน 
5) ลูกค้า จำนวน 20 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 30 คน 

 สำหรับกระบวนการในการวิเคราะหข้์อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เจาะลกึ (in-depthinterview) 
นั ้น คณะผู ้ว ิจ ัยได้นำข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview) นั ้น มาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดำเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ 
อันจะได้ดำเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณา
ประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนำประเด็นหลัก (major themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็น
ย่อย (sub-themes) และหัวข้อย่อย (categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั ้นทางผู ้วิจัยได้ดำเนิน
กระบวนการสะท้อน (reflecting) ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการกระบวนกระบวน
สะท้อน (reflecting) ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นตอนควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนการวิจัย เพื่อ
เสริมสร้างให้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการใช้กระบวนการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความ
แกร่งและแม่นตรง (rigor) เพื่อให้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ มีความเข้มข้น(intensive process) มากยิ่งข้ึน 
รวมทั้ง คณะผู้วิจัยจะได้ดำเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-
depth interview) โดยการพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อ
ค้นพบ จากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเป็นแนวทางประการสำคัญที่สามารถนำไปสู่การจัดทำ
ข้อเสนอแนะในการกำหนดสาระสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพักและ
พฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป 
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5. ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2) กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการ
การเช่าห้องพัก 
 ส่วนที่ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการการเช่า
ห้องพัก 
  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ที่ต้องการเดินทางมา พักผ่อนท่องเที่ยวในแหล่งที่ไม่ไกลจนเกินไปซึ่ง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ในระยะเวลา
วันหยุดที่มีไม่มากนัก ซึ่งจากสถิติการ ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ค่อนข้างมีความ
หนาแน่นส่งผลให้ธุรกิจประเภทรีสอร์ทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคและเกิดความ
ประทับใจผู้ให้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท จึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พัก
ประเภทรีสอร์เดอะลุค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยข้อมูลที ่ได้จากการวิจัยสามารถ
นำมาใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรอันจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยัง
สามารถ แข่งขันได้ ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเช่าห้องพักและ
พฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา เดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึกและแบบสัมภาษณ์แบบสนทนา การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารการผลิตการ
ออกแบบประสิทธิภาพ การปรับปรุงการผลิตด้วยวงจร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การสร้างความมั่นใจว่า องค์การได้รับผลประโยชน์จากการใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมนำมาใช้ด้านการตัดสินใจ และนำไปปฏิบัติซึ่งกลยุทธ์จะเสนอความเป็นต่อในการ
แข่งขัน ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การออกแบบประสิทธิภาพ 
1. ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์การ ภายใต้สภาวการณ์แข่งขัน 
3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมขององค์การ 4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 1. การวิเคราะห์งาน เป็นการมองภาพรวมของงานเมื่อได้รับเป้าหมายว่า
เป้าหมายของงานคืออะไรและทำอย่างไรจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 2. การวางแผนในการทำงาน เป็นการ
กำหนดเป้าหมายของงานระยะเวลาในการดำเนินงานกำลังคนที่ใช้ในการทำงานค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ เป็นต้น 3. การลงมือทำงาน เป็นการลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นอดทน
และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 4. การประเมินผลการทำงาน เป็นการตรวจสอบ
ทดสอบหรือทดลองใช้ตั้งแต่การวางแผนการทำงานว่ารอบคอบรัดกุม ครอบคลุม  และสามารถปฏิบัติ
ตามได้ การติดตามและประเมินผลโดยผ่านระบบตัวข้ีวัด ดังนั้น จะเกิด ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ของ
องค์กรและการติดตามและประเมินผลได้ ก็แต่โดยการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละ ระดับได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมิน ดังนี้ ตัวชี วัดผลกระทบ (ระดับเป้าหมายการให้บรกิารระดับกระทรวง) 
หมายถึง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ หรือตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่กำหนดไว้ ตัว
ชี วัดประสิทธิผล (ระดับเป้าหมายการให้บริการระดับกรม-ผลลัพธ์) หมายถึง ตัวช้ีวัด ความสำเร็จตาม
กลยุทธ์ หรือตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่กำหนดไว้ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายผู ้รับประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ชัดเจน คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุ สถานที่ และเวลาว่ามีพอหรือไม่ ถ้าไม่มีจะ
หามาได้อย่างไร เป็นต้น จะใช้เวลาอย่างไรในการปฏิบัติงาน จะใช้วิธีใดในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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มีข้อดี ข้อเส ียอย่างไร มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานบ้างหรือไม่ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สภาพแวดล้อมและการจราจร ผู ้ร ับผิดชอบงาน ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผู ้ใดจะรับผิดชอบงานใด 
ประเภทของแผนการวางแผนนั้นต้องกำหนดว่าเป็นแผนประเภทใดระยะยาว ระยะกลางหรือระยะสั้น 
เพื่อจะได้กำหนดเวลาปฏิบัติงานได้ถูกต้องเวลาที่เหมาะสมในการวางแผน ผู้บังคับบัญชาควร รู้ว่าเวลา
ใดควรจะวางแผน  ควบคุมดูแลให้พนักงานของโรงแรมทั้งหมด ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงแรม   ควบคุมดูแลการบริหารงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของโรงแรมทั้งหมดแทนผู้เป็นเจ้าของ หรือบริษัท
ที ่บริหารโรงแรม  โดยมีการประสานงานกับหน้าหน้าฝ่าย / แผนกต่าง ๆ เพื ่อสร้างความมั ่นใจว่า
มาตรฐานบริการ เป้าหมายงบประมาณรายได้ และค่าใช้จ ่ายมีการปฏิบ ัติตามที ่ได้กำหนดไว้  
ควบคุมดูแลและสร้างความมั่นใจว่า นโยบายและวิธีการที่ได้มีการพัฒนาและนำออกใช้งาน สามารถจูง
ใจให้พนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน มีความภักดีและมีสิ่งจูงใจในการทำงาน การใช้วิธีการต่างๆ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และทำให้เกิดการตอบสนองในทันที เครื่องมือนี้ประกอบด้วย   การ
ขายทางโทรศัพท์   การขายโดยส่งจดหมายตรง  การขายโดยใช้แคตตาล๊อค การขายทางโทรศัพท์วิทยุ
หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ผู้บริโภคมีกิจกรรมการตอบสนอง บทบาทในการทำงาน หรือดำเนินงานตา่ง 
ๆ สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้ าที่ต่าง ๆ  ตามโครงสร้างงานใน
องค์กร ครอบคลุมบุคคลระดับสูง กลาง และล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการทำงานทั้งหมด ซึ่ง
ประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
จำนวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ ความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการบริหารจัดการ เจตคติ 
ค่านิยมที่พึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และแผนการดำเนินงานขององค์กร กระบวนการในการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลกูค้าได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ก่อให้เกิดความ
ประทับใจและความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้าคือหัวใจ
หลักของการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจทีม่ีวิสัยทศัน์ไกลจงึให้ความสำคัญและเลือกใช้ระบบบรหิารความสัมพนัธ์
ลูกค้ามาเป็นกลยุทธ์ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในด้านการบริการ มนุษยสัมพันธ์ มีใจรักบริการ มีการ
เอาใจใส่ดูแลลูกค้า มีความรับผิดชอบ กระบวนการให้บริการ(Process) สามารถสร้างคุณค่าในการใหบ้ริ
การลูกค้าด้วยกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าส่งผลให้ลูกค้า
ประทับใจ ประสบกับปัญหาผู้เช่าห้องพักมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องและเมื่อผู้เช่าย้ายออกกิจการก็ไม่
สามารถหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาทดแทน เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงและ
แต่ละแห่งมีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงให้มีสภาพแวดล้อม และสิ ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้มากกว่า ทำให้ผู้เช่าลดลง จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านรายได้ และ
ด้านเงินทุนหมุนเวียน แนวทางแก้ไข โดยนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT) การวิเคราะห์โดยใช้ผังก้างปลา และการวิเคราะห์การประเมนิการลงทนุมากำหนดกล
ยุทธ์โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
มาทำการปรับปรุงห้องพัก การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการ
การเช่าห้องพัก คุณภาพ การทำงานเป็นทีม ทัศนคติความคาดหวังจากการใช้บริการ ความต้องการการ
บริหารการเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บรกิารการเช่าห้องพัก พบว่า การบริหารงานหรือการจดัการ
องค์กรมีใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพน้ัน 
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ผู้บริหารยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ สร้างคนเก่ง ให้คนเก่งมีเวทีแสดงความสามารถ ได้รับการยอมรับ มี
เงินเป็นแรงจูงใจ องค์กรควรมีนโยบายพัฒนาคนเก่ง สร้างคนที่เก่งกว่าตนเองข้ึนมา และเลือกคนให้ถูก 
ใช้คนให้เป็น เลือกคนที่มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ความพยายามสูง และไม่เห็นแก่ตัว มีกลยุทธ์ใน
การบริหารงาน ใช้เครื่องมือมาประยุกต์ให้ถูก ศึกษาวิจัยหาความต้องการของลูกค้า มีกลยุทธ์ในการ
บริหารคน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการสร้างคนเก่ง พัฒนาผู้นำในทุกระดับ มีปัจจัยที่กระตุ้นให้
คนทำงาน เช่น หัวหน้าควรมีการยกย่องชื่นชมลูกน้อง และมีผลตอบแทนที่จูงใจ กระบวนการในการ
สร้างให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่จากคนรอบตัว ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จเกินเป้าหมาย ต้องเป็นหัวหน้าที่ทำ
ให้ลูกน้องเกิดพลัง มีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิด และหาวิธีจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเท่าที่ทำได้ มีการคิดค้นนวัตกรรมให้ได้
สินค้าและบริการใหม่ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาทำงาน เพิ่มระดับความพึงพอใจ และควรเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์กร และสังคม มี
ทักษะในการเจรจาต่อรองในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการจดัซื้อหรอืการเกดิข้อขัดแย้งในองค์กร ต้องมีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้า และบุคลากรแตล่ะ
คนในการบริหาร เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กร งาน
บริการเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดแรงงานด้านนี้ ด้วย
ความที่เป็นประเทศท่องเที่ยวจึงพลอยทำให้งานบริการเฟื่องฟู และค่อนข้างได้รับความสนใจในหมู่
นักศึกษาจบใหม่ และนี่คือเหตุผลอธิบายว่าทำไมงานบริการถึงถูกจัดเป็นงานที่เป็นเลิศ แขกมีความสุข 
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า หรือทำงานตรงส่วนครัว อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบ
ที่ทำให้แขกมีความสุขกลายเป็นวันดีๆ ที่น่าจดจำสำหรับพวกเขา สร้างสรรค์อุตสาหกรรมการบริการถือ
เป็นงานสร้างสรรค์ โดยคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื ่องดื ่ม หรือนำ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มาสู่ผู้เข้าพัก เปิดประตูสู่โลกทุกประเทศจากทั่วโลกล้วนมีอุตสาหกรรมบริการ ซึ่ง
คุณสามารถโยกย้ายใช้ทักษะที่มีเหล่านี้ส่งตัวเองไปอยู่ต่างประเทศ เรียกได้ว่าอาชีพนี้เปรียบเสมือน
กุญแจเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งเลยทีเดียว ไม่จำเป็นต้องอยู่กับสิ่งเดิมๆขอบเขตงานบริการกว้างใหญ่
มหาศาล นั่นจึงทำให้คุณไม่จำเป็นต้องติดชะงักอยู่กับสิ่งเดิมหรือใครคนใดคนหนึ่ง และสามารถเปลี่ยน
ผ่านไปสู่อีกแผนก หรืออีกตำแหน่งหนึ่งได้ ก้าวหน้าไวสำหรับคนที่เรียนรู้ได้ไวมีศักยภาพเพียงพอในการ
เป็นผู้นำ อาชีพในโรงแรมสามารถส่งให้คุณก้าวบันไดสู่ความสำเร็จและตำแหน่งที่สงูข้ึนในเวลาไม่นานได้ 
เวลาทำงานไม่ปกติงานโรงแรมมกัต้องหมุนเวียนเข้ากะ ในบางแผนกไม่สามารถเข้างาน 8 โมงเลิก 5 โมง
เย็นเหมือนอาชีพอื่นๆ ได้ แต่บางครั้งอาจถือเป็นข้อดีเพราะได้หยุด หรือมาทำงานในช่วงที่รถไม่ติด 
เที่ยวในวันธรรมดาที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเสาร์-อาทิตย์ การกำหนดที่แน่นอนคุณสมบัติสำหรับงานบริการ
ค่อนข้างกำหนดไว้ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับกันทั้งอุตสาหกรรม สิทธิพิเศษ บรรยากาศดี ทุกสังคมการ
ทำงานย่อมมีเรื่องไม่ถูกใจกันบ้าง แต่หากไม่เก็บมาใส่ใจจนเกินไป บรรยากาศในการทำงานก็จะดีข้ึนอีก
ไม่น้อย แถมยังรายล้อมไปด้วยการตกแต่งในโรงแรมที่สวยงามกว่าออฟฟิศธรรมดาทั่วไป 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาโครงการวิจัยประสิทธิภาพระบบกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ด้านห้องพัก กล่าวคือ นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นไว้ว่า ห้องพักมีลักษณะเก่า ทรุดโทรม การ
ตกแต่ง เพราะเปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน การตกแต่งภายในก็ยังคงเป็นเฟอร์นิเจอร์รุ่นเก่า ไม่มีการ
เปลี่ยนใหม่หรือปรับปรุงห้องพักให้ทันสมัยขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่
ประทับใจในบรรยากาศ ห้องพักมีลักษณะที่ไม่สะอาดเช่น มีฝุ่นมากมายที่บริเวณพื้นและเฟอร์นิเจอร์ใน
ห้อง พรมเช็ดเท้าในห้องพักไม่มีการเปลี่ยน พนักงานโรงแรมขาดความเอาใจใส่ ไม่เข้ามาท าสะอาดตาม
ตารางที่กำหนดหรือทำไม่เรียบร้อย มียุงและแมลงสาบในพื้นที่ห้องพัก และนักท่องเที่ยวยังพบว่ามีกลิ่น
อับในห้องพักซึ่งเกิดจากอากาศที่ไม่ถ่ายเทหรือการขาดความเอาใจใส่ในการทำความสะอาดจากทาง
โรงแรม ซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีตลอดการเข้าพัก ห้องพักมีลักษณะคับแคบ มีพื้นที่ในการวาง
สัมภาระไม่มาก ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอึดอัด บางแห่งห้องพักมีลักษณะไม่สมราคา กล่าวคือ ห้องได้รับ
การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกคุณภาพไม่ดี ไม่มีสิ่งอำนวยมากมายนัก แต่จัดเก็บค่าที่พักในอัตราที่
สูง ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป นักท่องเที่ยวพบว่าห้องพักบางส่วนเหม็น
กลิ่นบุหรี่ มีน้ำซึมออกมาจากห้องน้ำ และ แสงสว่างในห้องพักไม่เพียงพอทำให้บรรยากาศดูสลัว มองไม่
ชัดเจน ผู้ประกอบการควรทำการปรับปรุงการตกแต่งห้องพักให้มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยการหา
เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งใหม่ๆ เข้ามาประดับห้องพัก และควรใส่ใจเรื่องความสะอาดโดยจัดให้
แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดอยู่เป็นประจำทั้งในห้องพักและบริเวณรอบ ๆ  โรงแรม และควรที่จะมี
พนักงานระดับหัวหน้าหือผู ้จัดการขึ ้นมาสุ ่มตรวจเรื ่องความสะอาดเรียบร้อยอีกครั ้งเพื ่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด 
 2. ด้านสถานที่ตั้งของโรงแรม กล่าวคือ นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นไว้ว่า แหล่งที่พักค่อนข้าง
อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ทำให้การเดินทางไม่ค่อยสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เพราะเข้าถึง
แหล่งที่พักได้ยาก หรืออยู่ห่างไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งจับจ่ายใช้สอย ตลาด ร้านค้า หรือ
ร้านอาหารต่าง ๆ  สถานที่ที่ตั้งโรงแรมหายาก ทำป้ายบอกไม่ชัดเจน โรงแรมอยู่ค่อนข้างลึก ไกลจาก
ถนนเส้นหลักหรือชายหาด ทำให้ทางเข้ามีลักษณะแคบและเปลี่ยว หรือทางโรงแรมท าป้ายแจ้งเส้นทาง
ไม่ชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นสถานที่หาทางเข้าโรงแรมได้ลำบาก โรงแรมหรือที่พักตั้งอยู่ใกลส้ถาน
บันเทิงบริเวณต่าง ๆ ในเมืองพัทยา ทำให้มีเสียงรบกวนเสียงดังและสะเทือนถึงห้องพักตลอดทั้งคืน
รบกวนนักท่องเที่ยวในเวลาพักผ่อน โรงแรมหรือที่ตั้งอยู่ติดถนน ทำให้นักท่องเที่ยวได้ยินเสียงรถยนต์
หรือผู้คนสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน รบกวนความสงบในวันพักผ่อน ผู้ประกอบการควรเพิ่มป้ายบอกทาง 
ติดป้ายให้มองเห็นได้ชัด และลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้นักท่องเที่ยวหรืออัพเดทสถานที่ตั้งผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงแรมและให้ทางเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการจองที่พักให้มีความถูกต้องและ
แม่นยำอยู่เสมอ 
 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกกล่าวคือ นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นไว้ว่า เครื่องปรับอากาศมี
เสียงดัง/ ไม่เย็น/ ใช้งานไม่ได้กล่าวคือ นักท่องเที่ยวพบว่าเครื่องปรับอากาศในห้องพักมีเสียงดังมาจาก
ตัวเครื่องหรือว่าคอมเพรสเซอร์ด้านนอกห้องพัก บางเครื่องทำความเย็นได้ไม่ดีหรือมีแต่ลมร้อนปล่อย
ออกมา และมีน้ำหยดมาเครื ่องปรับอากาศจนนองพื ้น จากทำให้หลับไม่สบายในเวล ากลางคืน 
อินเตอร์เน็ต/ Wi-Fi ไม่สามารถเชื ่อมต่อได้ ถึงแม้ว่านักท่องเที ่ยวบางคนจะชำระเงินค่าบร ิการ
อินเตอร์เน็ตไปแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ค่อยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะห้องพักที่
อยู่บนชั้นสูง ๆ  ทำให้การใช้งานทำได้ไม่ต่อเนื่อง โทรทัศน์ในห้องพักไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องมาจาก
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เครื่องชำรุดหรือไม่มีรีโมตหรือบางเครื่องสามารถใช้งานได้แต่สัญญาณภาพไม่ชัด คุณภาพสัญญาณไม่ดี 
มีคลื่นรบกวน อันเนื่องมาจากระบบส่งสัญญาณภายในโรงแรมไม่ดีพอ เตียง ผ้าปูที่นอน และผ้าเช็ดตัวที่
จัดไว้ให้นั้นไม่สะอาด อันเนื่องมาจากขาดการดูแลทำสะอาดและยังพบอีกว่าเตียง ผ้าปูที่นอน และผ้า
เช็ดบางผืนนั้นมีลักษณะเก่าและแข็ง เนื่องมาจากไม่มีการเปลี่ยนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เตียงใน
ห้องพักมีลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเกินไป ไม่มีที่เป่าผมจัดเตรียมไว้ ตู้เย็นหรือมินิบาร์ในห้องพักนั้นชำรุด
และไม่ทำความเย็น ทำให้ไม่สามารถแช่เย็นอาหารหรือเครื่องดื่มได้ ผู้ประกอบการควรมีการตรวจสอบ
ให้สิ่งอำนวยความสะดวกสามารถให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เช่น เครื่องปรับอากาศควรจัดให้มีการล้างทำ
ความสะอาดทุกเดือนตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร เป็นต้น ถ้าพบว่าสิ่ง
อำนวยความสะดวกเกิดชำรุด ควรแจ้งช่างให้เข้ามาท าการซ่อมบำรุงโดยทันที ในส่วนของเตียง ผ้าปูที่
นอน ผ้าเช็ดตัวควรเปลี่ยนให้ดูใหม่และสะอาดอยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
  1 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพด้านการ
บริการของรีสอร์ท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจใน การบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นใน
การบริการและกลับมาใช้บริการเดอะลุครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกในครั้งต่อไป  
  2 เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการให้บริการที่สร้างความพึง พอใจสูงสุดให้กับ
ผู้ใช้บริการเพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น และสามารถแข่งขันในการโรงแรมในภูมิภาค
เดียวกันได ้
 
ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวจีนที่มีความเห็นต่ อการใช้บริการ
โรงแรมที่พักและรีสอร์ทในเขตพื้นที่เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพราะมีแนวโน้มในการเติบโตทางตลาดมาก
ข้ึน 
  2. ควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อการกลับมาใช้ซ้ำในการใช้บริการจองที่พัก
ผ่านเว็บไซต์ 
  3. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการโรงแรมที่พักและรีสอร์ทในเขต
พื้นที่เมืองเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ทราบความต้องการและรูปแบบการใช้
บริการได้อย่างครอบคลุม 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดประเภทยาบ้า                                                      
ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 

 
         รัดใจ  กสิณอุบล1 

รศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์2 

 
บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยของการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด                     
ประเภทยาบ้าของผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด   ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย  และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ในการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ทำการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
กับบุคคลที่กระทำผิดในคดียาเสพติดมากกว่า 1 ครั้ง อายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งอยู่ระหว่าง
การคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
พิษณุโลก สาขานครไทย จำนวน 8 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดในคดียาเสพติดสามารถจำแนกได้ 2 ปัจจัย                     
สำคัญคือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal Factors) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเสพยาเสพติด คือ1)
ความเชื่อว่ายาเสพติดดี มีประโยชน์ และ2)ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม ส่วนปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล(External Factors) สามารถจำแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านตัว
ยาเสพติด ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านบริบทสภาพแวดล้อม
และปัจจัยด้านกฎหมาย ส่วนปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด พบว่ามีความ
คล้ายคลึงกับปัจจัยที่บุคคลตัดสินใจเสพยาเสพติด เพราะบุคคลยังคงมีความคิดความเชื่อและทัศนคติ
เช่นเดิม ไม่ได้รับรู ้ถึงผลกระทบในแง่ลบหรือข้อเสียที ่จะเกิดเมื ่อกลับไปเสพยาเสพติด ส่วนปัจจัย
แวดล้อมภายนอก พบว่า การเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำให้ได้รู้จักกลุ่มสังคม
หรือเพื่อนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกิดการขยายเครือข่ายเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการปจัจยัด้านกฎหมาย ที่ผู้ผ่าน
การบำบัดฟื้นฟูได้เกิดการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย ทำให้ทราบช่องว่างและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการบำบัดฟื้นฟู เพื่อเอื้อประโยชน์ในการกระทำผิดซ้ำได้ง่ายข้ึน 

 
คำสำคัญ : ผู้เสพยาเสพติด  / การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด  / ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำ 
 
1นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1.บทนำ 
 

 สถิติคดีอาชญากรรมของประเทศไทย มีผู้กระทำผิดที่เข้ามาในระบบคุมประพฤติประมาณ 
350,000 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ จำนวน 144,796 คน ผู้ได้รับ
การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ จำนวน 41,521 คน เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ 
จำนวน 8,540 คน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 66,271 คน ซึ่งในปีที่ผ่าน
มา มีผู ้ที ่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี จำนวน 174,698 คน คิดเป็น 87.36% และผู ้ที่กระทำผิด
เงื่อนไข 25,272 คน คิดเป็น 12.64% ในจำนวนผู้ที่        ผิดเงื่อนไขนี้ มีทั้งผู้ที่เจตนาผิดเงื่อนไข จำนวน 
9,323 คนไม่มารายงานตัว จำนวน 1,963 คน ผู้ที่ศาลออกหมายจับ จำนวน 8,418 คน ถูกจับคดีใหม่ 
3,733 คนและถูกจำคุก 1,835 คน แม้ตัวเลขผู้ที่ผิดเงื่อนไขจะไม่สูงนัก แต่บุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งไปก่อ
อาชญากรรมที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคมดังจะเห็นได้ตามข่าว และกรมคุม
ประพฤติ ยังไม่สามารถเข้าไปจัดการกับผู้ที่ผิดเงื่อนไขได้อย่างฉับไว ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิด
การกระทำ ผิดซ้ำทั้งในระหว่างคุมความประพฤติ หรือที่พ้นการคุมประพฤติไปแล้วสำหรับสถิตผิู้ที่พ้น
การคุมความประพฤติด้วยดีที่หวนไปกระทำผิดซ้ำสูงถึง 22.78%(ไทยรีฟอร์มดอทคอม,2560) 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมมี
ภารกิจเกี ่ยวกับการคุมประพฤติผู ้กระทำผิด ทั ้งเด็ก เยาวชน และผู ้ใหญ่ โดยการสืบเสาะประวัติเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาคดี การสอดส่อง ติดตาม และแก้ไข พฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ
สนับสนุนให้ชุมชนและภาค        ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในสังคมโดยมี
พื้นที่ดำเนินการคือ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดใน
ช้ันก่อนฟ้อง ช้ันพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(3) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน 
(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน 
(5) จ ัดทำและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของ                      

กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
 (6) เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม                    

ในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบอื่นในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมและการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ต่อผู้กระทำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติ  

จากการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ปรากฏว่า
สำนักงาน            คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มีสถิติผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพ
ติดให้โทษและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  ดังนี้ 
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมจำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และจากการดำเนินงาน
พบว่าผู้กระทำผิดดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้กระทำผิดในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท 
1(ยาบ้า) และในระหว่างการคุมความประพฤติ, การฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟู-สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545 ตลอดจนภายหลังจากการพ้นการ
คุมความประพฤติและผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ      ผู้ติดยาเสพติดแล้ว พบว่ายังมีผู้กระทำผิดที่ไม่
สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด โดยผู้กระทำผิด  กลุ่มนี้ยังคงมีพฤติกรรมหวนกลับไปเสพยา
เสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ซ้ำอีก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
พิษณุโลก สาขานครไทย มีผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟืน้ฟู ฯ ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดให้โทษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.50 ทำให้เกิดปัญหาต่อตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการ
ไม่ใส่ใจในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุคคลในครอบครัว เกิดปัญหาขัดแย้งกับคนในครอบครัว 
และการมีพฤติกรรมทีก่้าวร้าว ไม่เช่ือฟังคำอบรม สั่งสอนของ บิดามารดาและบุคคลใกล้ชิด สัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นข่มขู่และทำร้ายบิดามารดาหรือบุคคลใกล้ชิด    สร้าง
ความหวาดกลัวให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยและบางรายได้กระทำความผิดในฐานความผิดอื่นเพิ่มมาอีก 
เช่น ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกายบุพการีข้าพเจ้า ในฐานะหัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูและควบคุมสอดส่อง
ผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มีหน้าที่กำกับ ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในกลุ่มงาน ในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขฟื้นฟู ควบคุมสอดส่อง ให้
คำแนะนำ ตักเตือนและดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะผู้กระทำผิดในคดี
ยาเสพติด จึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเสพซำ้จนเป็นเหตุให้
ถูกจับกุมดำเนินคดีอีก เพื่อจะได้นำผลการศึกษาที่ได้ไปกำหนดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้กระทำผิดอันจะส่งผลให้ลดการหวนกลับไปเสพซ้ำ และส่งเสริมให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยของการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ที่อยู่
ระหว่างการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
พิษณุโลก สาขานครไทย 

ประเภทผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

รวม 

ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
(คดียาเสพติด) 

169 117 213 499 

ผู้เข้ารบัการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

5 81 109 195 

รวม 174 198 322 644 
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2.2  เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ในการดูแลช่วยเหลือที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด  

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
การกำหนดเนื้อหาที่เปน็กรอบในการศึกษา ผู้วิจัยได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั

และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยมีขอบเขตเนื้อหา การศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดี
ยาเสพติด    ทั้งในปัจจัยที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มปัจจัยต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมและกลุ่มปัจจัยด้านตัวยา  

3.2 ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ บุคคลที่กระทำผิดในคดียาเสพติด

มากกว่า 1 ครั้ง อายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติและการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จำนวน 8 คน 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการศึกษาในห้วงเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 

2562 
3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยเลือกผู้กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ประเภทยาบ้า ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

พิษณุโลก สาขานครไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดที่มีภูมิลำเนาและบ้านอาศัยอยู่ในเขตอำเภอนครไทย 
และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

 
4. ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาถึงปัจจัยของการกลับไปกระทำผิดซ้ำ ของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดประเภทยาบ้า 
ที ่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย  ในครั ้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

4.1 กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ ได้แก่ บุคคลที่กระทำผิดในคดี

ยาเสพติด ประเภทยาบ้า มากกว่า 1 ครั้ง อายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
 4.2 วิธีการเก็บข้อมูล  
 ผู้ให้ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1)  การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยประยุกต์แบบสัมภาษณ์ 
จากการวิจัย โครงการการศึกษาปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดการกระทำผดิซ้ำคดียาเสพติด และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ 
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2) กลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงไปยังผู้กระทำผิดในคดียา
เสพติดประเภทยาบ้า ที่อยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
สำนักงาน           คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 

3) การศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์โดยสังเขป ประกอบด้วย 

(1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
 (2) ปัจจัยที่ส่งผลให้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งแรก 

   (3) ปัจจัยที่ส่งผลให้กระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติด 
4)  การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงจริยธรรมในการศึกษาในการเก็บข้อมูล 

ผู ้วิจัยได้จัดทำหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานและได้ชี ้แจงทำความเข้าใจให้ผู ้ให้ข้ อมูลเข้าใจใน
วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์และได้จัดทำหนังสือแสดงความยินยอมในการให้ข้อมูลด้วย 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ปัจจยัที่ส่งผลให้เกิดการเสพยาเสพติด 
-ปัจจัยส่วนบุคคล (ความคิดความเช่ือ, การ
เจ็บป่วย, ความบกพร่องในระบบประสาท 
ฯลฯ) 
-ปัจจัยสภำพแวดล้อม 
 -ดา้นครอบครัว (วิกฤติในครอบครัว
,ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ) 
 - ด้านสังคม (การได้รับการยอมรับ,
ลกัษณะของสังคมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย) 
 -ด้านชุมชน (การขาดผู ้น าชุมชน,
ชุมชนไม่เข้มแข็ง,ความสะดวกในการหาซ้ือ 
ฯลฯ) 
 -ด้ า น วัฒนธรรม  ( อิ ท ธิพลทา ง
วฒันธรรมจาก ตปท. ฯและความลม้เหลวของ

ขนบธรรมเนียม) 
-ปัจจัยด้านตัวยา (ฤทธ์ิยา, ปริมาณยา, วิธีเสพ 
และ ราคา) 

 
 
 
 
 

ปัจจยัที่ส่งผลให้เกิดการกระท าผิดซ ้า 
-ปัจจัยด้านกฎหมาย (กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 
กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ. ยา
เสพติดให้โทษ พ.ร.บ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด ฯลฯ) 
-ปัจจยัการน านโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไป
ปฏิบติั 
-ปัจจัยด้านโอกาสในการประกอบอาชีพ/ได้รับการ
ยอมรับในสังคม 
 

 
 

ผูเ้สพ 
การกระท าผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด 

ผ่านกระบวนการแกไ้ขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของรัฐ 

 (บ าบดั ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ) 

การกระท าผิดซ ้าในคดียาเสพติด 

        เสพ ฯ          เสพ ฯ      

ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ 

ปัจจยัดา้น
สังคม 

ปัจจยัดา้น
เทคโนโลย ี

ปัจจยัดา้นกฎหมาย 
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6. ผลการศึกษา 
6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดในคดียาเสพติด 
ในการวิจัยครั้งนี้สามารถจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อกรกระทำผิดในคดียาเสพติดได้ ดังนี้ 

6.1.1 ปัจจัยภายในบุคคล (Internal Factors) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการกระทำผิดใน
คดียาเสพติดที่สำคัญซึ่งพบจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ คือ ปัจจัยภายในตัวบุคคลได้แก่
ความคิด ความเชื ่อ ค่านิยม ทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู ้ ฯลฯ ของเฉพาะตัวบุคคลเป็นปัจเจก
(Individual)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเสพยาเสพติด ผู้วิจัยได้พิจารณาจำแนกปัจจัยภายในตัวบุคคลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเสพยาเสพติดของบุคคลได้ดังนี้  

1)ความเชื่อว่ายาเสพติดดีมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เสพยาเสพติดส่วน
หนึ่งได้สะท้อนเหตุผลที่ตนเองเริม่ต้นเสพยาเสพติด เพราะความเช่ือที่ว่า ยาเสพติดประเภท ยาบ้า ทำให้
มีแรง ไม่ง่วงนอน ไม่อ่อนเพลีย สามารถทำงานได้มากข้ึน ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลายสบายใจ
รู้สึกมีความสุข        มีความสนุกสนานและเช่ือว่าการเสพยาบ้า ไม่ได้ทำให้เสพติด จะสามารถเลิกเสพ
เมื่อใดก็ได้  

2)ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม ด้วยแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็น
สัตว์สังคม จึงมีลักษณะการดำรงอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และมีความต้องการที่จะให้กลุ่มสังคม ยอมรับเป็น
สมาชิกในกลุ่ม เป็นคนสำคัญ เป็นผู้นำ หรือ แสดงออกถึงความเป็น พวกเดียวกัน ดังนั้นเมื่อกลุ่มสังคมที่
คบหาสมาคมด้วย ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเช่นเดียวกับเพื่อน เพื่อให้ตนเอง
ได้รับความไว้วางใจ           การยอมรับจากกลุ่ม   

6.1.2 ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล (External Factors) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
แวดล้อมภายนอกตัวบุคคลมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อปัจจัยในตัวบุคคล และส่งผลต่อการตัดสินใจ
ที่จะเสพยาเสพติดของบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้จำแนกปัจจัยภายนอกตัวบุคคลออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ 6 ด้าน 
คือ ปัจจัยด้านตัวยาเสพติด ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้าน
บริบทสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านกฎหมาย  

1) ปัจจัยด้านตัวยาเสพติด (ยาบ้า)  
ยาเสพติดประเภทยาบ้า ซึ่งออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาท ผู้เสพตัดสินใจเสพยาเสพ

ติด       ด้วยความช่ืนชอบหรือความพึงพอใจในการออกฤทธ์ิของยาเสพติด แม้ว่าสาเหตุของการเข้าไป
เสพยาเสพติดจะใกล้เคียงกับกลุ่มทีเ่ลอืกเสพยาเสพติดเพราะเห็นว่า ยาเสพติดเป็นประโยชน์ แต่กลุ่มนี้มี
ความแตกต่างตรงที่ รู้ว่ายาเสพติดไม่มีประโยชน์ แต่เสพเพราะรู้สึกชอบในการออกฤทธิ์ของยาเสพติด 
(ยาบ้า) ซึ่งทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงนอน รู้สึกตนเองมีความสุข มีความสนุกสนานนอกจากนี้
พบว่า ความสะดวกในการหาซื้อและราคายาบ้าจะมีความสัมพันธ์กันกับปริมาณยาบ้าที่เสพคือ หากช่วง
ใดยาบ้ามีราคาแพงหรือหาซื้อได้ยาก ก็จะเสพจำนวนน้อยกว่า ในช่วงที่ยาบ้ามีราคาถูกหรือหาซื้อได้ง่าย 

2) ปัจจัยด้านครอบครัว 
จากการวิจัยครั้งนี้พบ ว่า ปัจจัยด้านครอบครัวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหบุ้คคลเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสามารถจำแนกปัจจัยย่อยได้ 2 ปัจจัย คือ 
 (1) สภาพครอบครัวมีปัญหา  จากการศึกษาพบว่าสาเหตุครอบครัวแตกแยก 

และขาดความอบอุ่นในครอบครัว  ความไม่เข้าใจกันในครอบครัว ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวทำ
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ให้เกิดความเครียด ความกดดัน ขาดที่ปรึกษา ขาดที่พึงพิง จึงหาทางออกโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด เพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ปัญหาความอบอุ่นในครอบครัวส่งผลให้บุคคลโดยเฉพาะวัยรุ่น ออก
ห่างจากครอบครัวเพื่อหลีกหนีความเครียดและความกดดัน จึงหันไปหาเพื่อน และพบเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด จึงถูกชักชวนให้เสพยาเสพติด  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ให้ข้อมูลบางรายไม่ได้มีปัญหาภายใน
ครอบครัว โดยครอบครัวมีความอบอุ่น รักใคร่ห่วงใยกันดี แต่กลับตัดสินใจไปเสพยาเสพติด  

(2) สมาชิกในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากสมาชิกในครอบครัว
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าในฐานะผู้เสพหรือผู้จำหน่าย จะส่งผลหรืออิทธิพลที่สำคัญ ทำให้
สมาชิกในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    

3) ปัจจัยด้านสังคม  
ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่งผลให้บุคคลเข้าไปเสพยาเสพติด 

สอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้านปจัจยัภายในเฉพาะตัวบุคคล คือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการรวมกลุม่
สังคม ต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ดังนั้นการที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกิดจากการ
ต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ ่มเพื่อน ต้องการความเป็นพวกเดียวกัน สอดคล้องกับปัจจัยด้าน
ครอบครัว ซึ่งเมื่อบุคคลเกิดความเครียดหรือความกดดัน หรือไม่ได้รับความเอาใจใส่จากคนในครอบครวั 
มักจะเข้าหากลุ่มเพือ่น ซึ่งหากเพื่อนที่คบหามีพฤตกิรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อต้องการเข้ากลุ่มหรอื
ได้รับการยอมรับจึงต้องเสพยาเสพติดด้วยตัวอย่างของผู้ให้ข้อมูล  ส่วนใหญ่ได้สะท้อนว่าสาเหตุสำคัญ ที่
ทำให้ตัดสินใจไปเสพยาเสพติด เนื่องจากการคบหากลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อ
เกิดปัญหาในครอบครัวประกอบปัจจัยส่วนบุคคลที่ต้องการ                อยากทดลอง ดังนั้นเมื่อถูก
ชักชวนจากเพื่อนหรือกลุ่มผู้เสพยาเสพติดชักชวนให้ทดลองเสพ จึงได้ทดลองเพราะความอยากรู้และ
ต้องการให้กลุ่มเพื่อนยอมรับและไว้ใจ  

4) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หรือฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลรวมถึงความต้องการที่จะ

หารายได้มาจุนเจือหรือใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต พบว่า การเสพยาบ้า ซึ่งเป็นยาเสพติดที่ออกฤทธ์ิ
กระตุ้นประสาท ทำให้  ผู้เสพมีความตื่นตัว ไม่รู้สึกง่วง หรืออ่อนเพลียจากการทำงาน และสามารถ
ทำงานได้มากข้ึน นำไปสู่การมีรายได้มากข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
หรือปัญหาความยากจนได้ว่า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเสพยาเสพติด  แต่อย่างไรก็ตามปัจจัย
ทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นปัจจัยทางตรงที่ทำให้เกิดการกระทำผิดโดยชัดแจ้ง แต่ต้องประกอบกับปัจจั ย
อื่นๆ จึงจะทำให้อิทธิพลมากพอที่จะทำให้เกิดการกระทำผิดได้  

5) ปัจจัยด้านบรบิทแวดลอ้ม  
สภาพแวดล้อมที่บุคคลพักอาศัย หรือทำงาน มีผลต่อการมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกบั

ยาเสพติด ซึ่งหากสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน ปรากฏปัญหายาเสพติด เช่น มีผู้เสพและผู้
จำหน่ายมาก      ย่อมทำให้การเข้าถึงการซื้อขายยาเสพติดได้ง่าย ทำให้บุคคลเกิดความคุ้นชินกับ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว มองเห็นเป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้
มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้อยู่    ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว  

6) ปัจจัยด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
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กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการแก้ไขและ
ควบคุมสังคมให้อยู่ในระเบียบ แต่จากการสัมภาษณ์ พบว่า การที่มีแนวคิดว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยจะได้รับโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาแบบสมัครใจก่อนการดำเนินคดี
ในระบบบังคับบำบัด หรือระบบต้องโทษ รวมถึงการได้รับโทษในสถานเบา และการได้รับโอกาสจาก
ศาลให้รอการลงโทษและ       คุมความประพฤติ มีส่วนที่ทำให้ผู้เสพยาเสพติด เกิดความย่ามใจและไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมาย  

 

 6.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด  
 การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดเป็นการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีการเสพ ซึ่ง
ผู้กระทำผิดได้ผ่านกระบวนการของภาครัฐในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อกลับคืนสู่สังคมแล้ว 
แต่ได้กระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำใน
คดียาเสพติด ส่วนหนึ่งเป็นผล  มาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสพที่ทำให้บุคคลตัดสินใจที่จะเสพยาเสพติดนั้นการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดนิยามความหมายไว้ว่า ผู้เสพยาเสพติด คือ ผู้รับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วย
วิธีการใด เสพเป็นประจำติดต่อกัน และตกอยู่      ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถ
ตรวจพบสภาพเช่นนั้นได้ตามหลักวิชาการ และการกระทำผิดในคดียาเสพติด คือการกระทำที่ผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยยาเสพติด ทั ้งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ และพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ จากการศึกษาพบปัจจัยทสี่งผลให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ดังนี้ 
  6.2.1 ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal Factors) 
  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดที่พบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปรากฏว่า ปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด  คือ
การที่บุคคลไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไข ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ โดยยังคงมีความคิด ความ
เชื่อและทัศนคติต่อยาเสพติดเช่นเดิม และการยังคงเชื่อว่าตนเอง ไม่ได้เป็นคนติดยา นอกจากนี้พบว่า
การที่ผู้เสพยาเสพติด ไม่รับรู้ถึงผลกระทบที่ตนเองจะได้รับจากการเสพยาเสพติด โดยมองว่าตนเองยัง
ไม่ได้รับผลกระทบใดจากการเสพยาเสพติดอีกด้วย  
  6.2.2 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Factors)  
  นอกเหนือจากปัจจัยภายในที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลเลือกตัดสินใจที่จะเสพยา
เสพติด     ก็ยังปรากฏถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกอื่นๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม บริบทแวดล้อม 
ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกันกับปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลเข้าสู่การเสพยาเสพติด แต่จากการศึกษา พบปัจจัยอื่น
เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการเสพยา  เสพติดซ้ำ ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจัยด้านครอบครัวเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญอย่างหนึ ่ง จากการศึกษาพบว่า 

ครอบครัวมีส่วนสำคัญต่อการหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง โดยเฉพาะความไว้เนื้อเช่ือใจของคนใน
ครอบครัว และความเอาใจใส่ต่อผู้เสพยาเสพติด ซึ่งพบว่าการที่คนในครอบครัวขาดความไว้วางใจ คอย
จับผิดกับผู้เสพยาเสพติดมากจนเกินไป ทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญและความรู้สึกอึดอัดใจ การตักเตือน
หรือแสดงความห่วงใยมากจนเกินไปทำให้ รู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจ ทำให้บางคนประชดประชัน
ด้วยการหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามพบ ปัจจัยด้านครอบครัวมีส่วนสำคัญในการที่
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จะช่วยปรับทัศนคติและหยุดพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดได้ โดยครอบครัวต้องเป็นที่พึ งหลัก และ
คอยดูแล ช่วยเหลือและให้กำลังใจในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  

2) ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลให้เกดิการกระทำผดิซ้ำในการเสพยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างได้ให้

ข้อมูลตรงกันว่า การกลับไปสู่สังคมเดิม พบเพื่อนกลุ่มเดิม ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้
ยากที ่จะหลีกเลี่ยงพฤติการณ์คล้อยตามกลุ ่มและมักถูกชักชวน ให้เข้าสู่ การเสพยาเสพติดอีกครั้ง
นอกจากนี้การได้เข้ารับการบำบดัในสถานบำบัด หรือการเข้าค่ายบำบัด ทำให้พบเจอเพื่อนกลุ่มเสพและ
จำหน่ายมากข้ึน เมื่อออกจากค่ายหรือศูนย์ ได้มีโอกาสติดต่อ และชักชวนกันไปเสพ 

3) ปัจจัยด้านบรบิทแวดลอ้ม 
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยที่มีผู้เสพและผู้จำหน่ายยาเสพติด  เอื้อต่อการตัดสินใจเสพ

ยาเสพติดซ้ำ เช่นเดียวกันกับปัจจัยในการทดลองเสพยาเสพติด โดยพบว่าหลังผ่านการบำบัดหรือพ้น
โทษ กลุ่มผู้เสพยาเสพติด ต้องกลับมาพักอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม  ง่ายต่อการหวนกลับไปเสพและ
กระทำผิดซ้ำอีก  

4) ปัจจัยด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
พบว่ามีส่วนเอื้อให้เกิดการตัดสินใจเสพยาเสพติดซ้ำเช่นกัน โดยเฉพาะการที่ผู้เสพยา

เสพติดได้เรียนรู้และอาศัยช่องว่างของกฎหมาย รวมทั้งกระบวนการในการบำบัดฟื้นฟู ฯ โดยผู้ติดยา
เสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ฯ จะเรียนรู้ว่าวิธีการที่จะทำให้ตนเองได้รับโทษน้อยที่สุด หากกระทำผิด
ซ้ำอีก เช่น การมียาเสพติดประเภทยาบ้า ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ เพื่อมีโอกาสในการเข้ารับการบำบัด
ฟื้นฟ ูฯ  

 
7. สรุปผลการศึกษา 

 7.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการกระทำผิดในคดียาเสพติด  
 การกระทำผิดในคดีเสพยาเสพติด  เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล โดยปัจจัยสำคัญคือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล คือ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ 
ความรู้และประสบการณ์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสนิใจของบุคคลในการเลอืกที่จะเสพหรือไม่เสพ
ยาเสพตดิ ทั้งนี้บุคคลที่มีแนวโน้มตัดสินใจเสพยาเสพติด พบว่ามีความคิด ความเช่ือ 2 ลักษณะ คือ 1) 
เช่ือว่ายาเสพติดเป็นสิ่งดีและ         มีประโยชน์ และ 2) เช่ือว่ายาเสพติดทำให้ตนเองได้รับการยอมรับ
จากสังคม   
 ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเสพยาเสพติด ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านตัวยาเสพติด ได้แก่ 
ออกฤทธ์ิ  ตอ่จิตประสาท และปริมาณยาเสพติดที่ใช้และวิธีการเสพยาเสพติด ซึ่งตามหลักวิชาการพบว่า 
การเสพเมท-  แอมเฟตามีน จะออกฤทธ์ิในลักษณะกระตุ้นประสาท ผู้เสพจะมีอาการตื่นตัว ชีพจรเต้น
เร็ว ความดันโลหิตสูง กระฉับกระเฉง  2) ปัจจัยทางดา้นครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ในตัว
บุคคล เช่น หากได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมจาก ครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ทำให้บุคคล ขาด
ความรักความอบอุ่น ขาดที่พึงพิง หรือการที่บุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมเกี ่ยวข้องกับยาเสพติด 
นำไปสู่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเลือกที่จะไปคบหาเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3) ปัจจัย
ด้านสังคม หรือกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เอื้อและเป็นตัวเร่งให้เกิดการตัดสินใจเสพยา
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เสพติด ซึ่งหากบุคคลมีความสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนที่เสพยาเสพติด จะถูกชักชวนและเกิดการเรียนรู้
และลอกเลียนแบบพฤติกรรมกัน ทำให้บุคคลทดลองเสพยาเสพติด อย่างไรก็ตามแม้ปัจจัยภายนอกจะ
เอื้อต่อการเสพยาเสพติด แต่หากบุคคลเลือกที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงก็จะไม่เกิดพฤติกรรมการเสพยา
เสพติดข้ึน 4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการต้องการมีรายได้มากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ที่มีความเช่ือว่าการเสพยาเสพติดจะทำให้มีความตื่นตัว ไม่อ่อนเพลีย สามารถทำงานได้มากข้ึน จึงเกิด
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดข้ึน5) ปัจจัยด้านบริบทแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยที่มีการ         
แพร่ระบาดของยาเสพติด มีผู้เสพและผู้จำหน่ายในชุมชนเป็นปัจจัยเอื้อให้บุคคลตัดสินใจเสพยาเสพติด 
6) ปัจจัยด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย อัตราโทษที่ไม่รุนแรง และช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้เกิด
ความเกรงกลัว   ต่อกฎหมายและโทษที่จะได้รับน้อยลงส่งผลให้บุคคลตัดสินใจเสพยาเสพติด 

7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด พบว่ามีความคล้ายคลึงกับปัจจัยที่บุคคล
ตัดสินใจเสพยาเสพติด เช่น ปัจจัยภายในตัวบุคคล ซึ่งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการที่บุคคลจะติดสินใจเสพ
ยาเสพติดซ้ำ เพราะบุคคลยังคงมีความคิดความเชื่อและทัศนคติเช่นเดิม แม้จะผ่านกระบวนการทาง
กฎหมายหรือมาตรการในการบำบัดรักษาในรูปแบบต่าง ๆ  มาแล้ว ก็ไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบในแง่ลบหรอื
ข้อเสียที่จะเกิดกับตนเอง          เมื่อกลับไปเสพยาเสพติด 
 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการเสพซ้ำในคดียาเสพติด พบว่า การเข้ากระบวนการ
บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำให้ได้รู้จักกลุ่มสังคมหรือเพื่อนใหมท่ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกิด
การขยายเครือข่ายเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการปัจจัยด้านกฎหมาย ที่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้เกิดการ
เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย ทำให้ทราบช่องว่างและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
บำบัดฟื้นฟู เพื่อเอื้อประโยชน์ในการกระทำผิดซ้ำได้ง่ายข้ึน 
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8. ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ค้นพบและนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำผิดคดียา
เสพติด ผลการศึกษาดังกล่าวได้นำมาสู่ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 การป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ปรากฏผลการศึกษาว่า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาอื่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน 
การศึกษา และสภาพความเป็นอยู่ในสังคม กล่าวคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการพร้อมกับ
การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ร่วมไปด้วย เนื่องจากปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึน เป็นผลมาจากปัญหาอื่นในสังคม
ด้วย นอกจากนี้พบว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจาก ปัจจัยภายในส่วน
บุคคล ได้แก่ ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมแต่ละบุคคล ที่เกิดจากการหล่อหลอมปลูกฝังมาจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางครอบครัว ทั้งการอบรมเลี้ยงดู  ปัจจัยทางสังคม คือ กลุ่ม
เพื่อน หรือสภาพสังคมที่อาศัยอยู่ ตลอดจนปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่หล่อหลอมให้บุคคลมีความคิด ความเช่ือ 
ทัศนคติ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทำหรือไม่กระทำผิด  
 8.1 ด้านนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 1) มาตรการปราบปราม ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติและ
ต้องดำเนินการด้วยความเสมอภาค  

ปัจจยัภายในตวับุคคล 
- ทศันคติ 
- ความเช่ือ 
- ค่านิยม 
- ความรู้ 
- ประสบการณ์ 

ปัจจยัภายนอกตวับุคคล 
- ตวัยา 
- ครอบครัว บุคคลในครอบครัว มี
ปัญหาเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด 
- สังคม 
- เศรษฐกิจ 
- ประสบการณ์ 
- กฎหมาย  

เสพยาบา้ 

ผูก้ระท า
ผิด 

กระบวนการบ าบดั
แกไ้ขฟ้ืนฟู 

กระท าผิดซ ้า 

- ช่องว่างของกฎหมาย 

- มาตรการการลงโทษ 
- ไม่ไดร้ับการปรับเปลี่ยน ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ 
- เกิดการเรียนรู้ในการกระท าผิดเพิ่มข้ึน 
- พบกบัผูเ้สพรายใหม่/เครือข่ายใหม่ 
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 2) รัฐบาลต้องกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน                 
ด้านยาเสพติดนำเสนอแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการสนับสนุนให้องค์กร
ภาคเอกชน    ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการดำเนินงานดังกล่าวร่วมด้วย 

3) การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดคดียาเสพติด ตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ โดยประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

4) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการภายในชุมชนซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพักอาศัยอยู่ 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิด และการกำหนดมาตรการของชุมชนในการปราบปรามแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 8.2 ด้านการบำบัดรักษา 
  1) ผู้เสพยาเสพติดแตล่ะคนมีสาเหตใุนการกระทำผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษที่แตกต่างกัน 
ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ควรแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้กระทำผิดให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง  โดยเฉพาะปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการกระทำความผิด เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา และลำดับ
ความสำคัญของปัญหาที่จำเปน็ต้องไดรั้บการแก้ไขเร่งด่วน โดยให้ผู้กระทำผิดและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งน้ีต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน ความคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติ เก่ียวกับยาเสพติดที่ถูกต้องกับผู้กระทำผิดด้วย 
  2) ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณามอบหมายหน้าที ่ในบำบัดรักษาและแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดคดียาเสพติด โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทำการบำบัดรักษาและแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระทำผิดคดียาเสพติด ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์การทำงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความผูกพันต่อองคก์ารของข้าราชการ 
สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร 

 

วันทนา  ขวัญสวย8 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ

และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร จำนวน 177 คน ได้รับข้อมูล
กลับคืน 163 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.09 เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ t-test, F-test ค่า Pearson Correlation และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple regression Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ทั้ง 5 ด้าน 
และปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู ่ในระดับมากทุกด้าน 
เช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ และอายุงาน/ประสบการณ์ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้ปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ำจุน ทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 ส่วนผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 
พบว่า มีปัจจัย 5 ข้อ คือ ความมั่นคงในงาน ลักษณะของงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อายุ และการ
ได้รับการยอมรบั มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ  สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร  

คำสำคัญ    แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์การ ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร  

 
1. ท่ีมาและความสำคัญ 
 กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงหลักที่สำคัญกระทรวงหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
นโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชน เนื่องจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกรม จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทำให้การส่งต่อนโยบายต่าง ๆ  ของรฐับาล 
กระทรวง กรม จังหวัด ต้องอาศัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐของกรมการปกครองเป็นตัวกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  เหล่านั้นลงไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับผลประโยชน์ การบริการ

                                                   
8 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
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ของรัฐ ตลอดจนความช่วยเหลอืที่รฐับาลจัดสง่ไปใหอ้ย่างทั่วถึง ซึ่งข้าราชการสงักดักรมการปกครองที่ปฏิบตัิ
หน้าที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ จะเป็นผู้นำ
นโยบายต่าง ๆ  ไปปฏิบัตแิละจะเป็น ผู้ทำหน้าที่สะทอ้นปัญหาของประชาชนกลบัไปสูส่่วนกลาง เพื่อส่งต่อไป
ถึงผู้บริหารระดับประเทศ  ในการนำปัญหาดังกล่าวไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ และย้อนกลับมาเป็นนโยบาย
ส่งกลับมายังพื้นที่ต่อไป 

ด้วยลักษณะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคข้างต้นทำให้กรมการปกครองมีจำนวนข้าราชการใน
สังกัดทั่วประเทศจำนวนหลกัหมื่นคน แต่หากพิจารณาตามปริมาณงานที่ได้รบัมอบหมายนั้น ยังถือได้ว่าเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจมากจนล้นมือ เนื่องจากนอกจากจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ยังต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลือ่นนโยบายของรฐับาล กระทรวง กรม และจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายควบคู่กันไป
ด้วย จึงถือได้ว่าข้าราชการสังกัดกรมการปกครองโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคต้องปฏิบัติงานให้แก่กระทรวงทั้ง 
20 กระทรวง ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ  ในสังกัดกรมการปกครองต้องมีความรอบรู้ 
อดทน กล้าเสี่ยงภัย และสามารถอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ตลอดเวลา เนื่องจากการบำบดัทุกข์ บำรุงสุข
ของประชาชนในพื้นที่นั้น ไม่สามารถเลือกเวลาปฏิบัติได้ ทำให้ในห้วงที่ผ่านมา อัตรากำลังของข้าราชการ
สังกัดกรมการปกครองขาดแคลนค่อนข้างสูง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จึงได้เปิดรบัสมัครสอบ
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) จำนวนถึง 3 ครั้ง ในรอบสี่ปี 
คือ มีการเปิดรับสมัครในปี 2558 ปี 2559 และปี 2561 ซึ่งจากเดิมจะเปิดรับสมัครสอบสี่ปีครั้ง จึงอาจเป็น
การสะท้อนให้เห็นว่าอัตรากำลัง ที่เพิ่มข้ึนเปน็การวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับกับ
จำนวนภารกิจที่เพิ่มข้ึนนั่นเอง  

จากสภาพงานที่มีความรับผิดชอบสูง ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงอันตราย ตลอดจนต้อง
รับผิดชอบงานที่มากมายล้นมอืนั้น ทำให้เกิดความทอ้แทใ้นการปฏิบัติหน้าที่ เหนื่อยล้ากับภารกิจที่มีจำนวน
มาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขนาดเล็กและหา่งไกล มีบุคลากรน้อย ทำให้ข้าราชการหนึ่งคนต้องรับผิดชอบ
งานมากกว่าหนึ่งหน้าที่ ยิ่งทำให้เกิดการเปรยีบเทียบค่าตอบแทนกับตำแหน่งงานอื่นในระดับเดียวกัน จนทำ
ให้เกิดการเรียกร้องสวัสดิการและเงินพิเศษให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองขึ ้น แต่ยังคงไม่
ครอบคลุมทั่วถึง จึงเป็นที่แปลกใจว่า ในสภาพงานที่มีความเสี่ยงภัย มีความรับผิดชอบสูง ต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่มีวันหยุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ต้องขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  ของทุกกระทรวงให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งปริมาณงานค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับ แต่ยังคง
มีข้าราชการจำนวนมากยังคงมุ่งมั่นทำงานในกรมการปกครองต่อไปจนเกษียณอายุราชการ และตามขอ้มูล
ข้างต้น ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นั่นอาจเป็น
เพราะความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่เกิดขึ้นต่อองค์กร ทำให้บุคคลเหล่านี้อยากเข้ามาทำงานในสังกัด
กรมการปกครอง นอกจากนี้ในด้านความผูกพันต่อองค์กร ที่เกิดข้ึนก็น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจทำงานต่อจน
เกษียณอายุราชการของข้าราชการสงักัดกรมการปกครองในส่วนภูมิภาคด้วย เนื่องจากแม้ว่าปริมาณงานมาก 
แต่ยังคงสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเปา้หมายและมีประสิทธิภาพ นั่นอาจเป็นเพราะความรักความผกูพันที่
มีต่อองค์กร จึงมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อ จึงเกิดความสนใจว่าในลักษณะงานที่มีสายบังคับบัญชา มีความ
รับผิดชอบสูง มีภารกิจจำนวนมากเช่นนี้ มีปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดความผูกพันขึ้นตัวข้าราชการสังกัดกรมการ
ปกครองในส่วนภูมิภาค  
 ด้วยลักษณะงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณงานมากขึ้น
ตามสภาพปัญหาที่มีความสลบัซับซอ้นข้ึน จำนวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  และโลกาภิวัตน์ที่เปลีย่นไป ทำใหก้าร
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมการปกครองที่นอกจากจะให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนา เพื่อใช้งานให้
เกิดประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรในสังกัดด้วย ซึ่งแม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจะมีจำนวนมากกว่าในอดีต และล้วนแล้วแต่จะเป็นบุคลากรที่
มีความรู ้ความสามารถมากขึ ้น แต่เนื ่องจากการปฏิบัติงานในสายการปกครองนั ้น นอกจากความรู้
ความสามารถแล้ว ประสบการณ์ในการทำงาน และทักษะเกี่ยวกับการทำงานนั้น ล้วนเป็นองค์ประกอบเสรมิ
ที่สำคัญในการช่วยใหก้ารทำงานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าทีต่ามอำเภอต่าง ๆ  ที่
ต้องอาศัยความคุ้นเคยในพื้นที่ ทราบลักษณะของงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนการมทีักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสายบังคับบัญชาทั้งแนวดิ่งและแนวราบ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และประสบความสำเร็จ จึงถือได้ว่าคุณสมบัติเสริมดังกล่าว มีความสำคัญยิ่งใน
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ดังนั้นการมุ่งมั่นที่จะรกัษาไว้ซึ่งข้าราชการในสงักดั
กรมการปกครอง ทั้งที่มีความรู้ความสามารถ และที่มากด้วยประสบการณ์ จะยิ่งส่งผลให้นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด สามารถขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่มากที่สดุ ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ และ
ทักษะ ในการทำงานนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรที่ใช้ระยะเวลานาน  
 จังหวัดพิจิตร มีข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของที ่ทำการปกครอง
จังหวัดพิจิตร จำนวน 30 คน และปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 147 คน 
รวมทั้งสิ้น 177 คน ซึ่งยังถือได้ว่ายังไม่เพียงพอต่อภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจังหวัด
พิจิตร ทั้งนี้เนื่องด้วยภารกิจของกรมการปกครองมีความยุ่งยากซับซ้อน มีสายการบงัคับชาหลายระดับ  และ
เป็นสายงานทีเ่น้นปฏิบัติหน้าที่บำบัดทกุข์ของประชาชนในทุกระดับ ดังนั้น จึงควรศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่
เกี่ยวข้องส่งผลให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจังหวัดพิจิตรตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุ
ราชการ ทั้งนี้เพื่อรักษาบุคลากรในสังกัด โดยการสร้างความผูกพันข้ึนในองค์การ จะช่วยลดปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
2. วัตถปุระสงคข์องการศกึษา 

2.1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสังกดักรมการ

ปกครอง จังหวัดพิจิตร 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  
  3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation) 
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg) 
     Frederick Herzberg ได้ทำการทราบถึงปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของพนักงาน โดยสัมภาษณ์การทำงานของนักบัญชีและวิศวกร จำนวนประชากร 200 กว่าคนจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่งในเมือง Pittsburg พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไมพ่ึง
พอใจในการทำงานอยู่ 2 ประเภท คือ  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัที่สรา้งทัศนคติทางบวกให้เกิดข้ึนกบัพนักงาน สว่น
ใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลกับความพอใจโดยตรง ประกอบด้วย 
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         1.1 ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้สำเร็จ
ตามกำหนดและประสบผลสำเร็จอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และรู้จักการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อผลงานประสบผลสำเร็จจะทำให้เกิดความรู้สึกพอใจในผลงานนั้น 
         1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนบัถือจากผู้บัง
บัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือจากบุคคลอื่น ๆ ภายในหน่วยงาน การยอมรับนับถือจากการยกย่อง ชมเชยหรือ
การแสดงความยินดี การให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอื่น ๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรบัในความสามรถ ซึ่ง
จะทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าผลงานของตนเองอีกด้วย 
         1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่มีความน่าสนใจ งานที่มีความท้าทายใหล้งมอื
ทำงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงานที่มีลกัษณะทีท่ำตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยลำพัง โดยองค์การ
จะต้องทำให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำนั้นมีความสำคัญ พนักงานมีความหมายต่อกระบวนการการทำงาน
เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 
         1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจในการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบต่องานของตนและมีอำนาจต่องานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการควบคุมใกล้ชิดมากเกินไป จนขาดอิสระ
ในการทำงาน 
         1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงการ
ได้รับโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ หรือการได้รับการอบรม เพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนเกิด
ความไม่พอใจในงานที่ทำอยู่เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จูงใจแต่อย่างใด การให้ความสนใจหรือระมัดระวังต่อ
ปัจจัยค้ำจุนเป็นสิ่งจำเปน็ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขไม่พียงพอจะใช้ในการจูงใจให้                  คนมีผลผลิตมากขึ้น
ได้ ปัจจัยค้ำจุนประกอบด้วย 
          2.1 นโยบายการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration) หมายถึง 
นโยบายการหรือจัดการบริหารขององค์การ กฎ ระเบียบข้อบังคับ การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
นโยบายต้องอยู่ในลักษณะที่มีการกำหนดอย่างชัดเจน และมีความเป็นธรรม 
            2.2 การบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมในการบริหาร มีความรู้ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
         2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา (Relationship with 
Supervisors, Peers and Subordinates) หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิริยา วาจา ท่าทางต่าง ๆ  ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นอย่างดี 
         2.4 สภาพการทำงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ในการทำงาน และ
สภาพทางกายภาพของงาน เช่น บรรยากาศในการทำงาน สถานที่ทำงาน อากาศ เสียง แสงสว่าง เป็นต้น 
และรวมถึงลักษณะแวดล้อมอื่น ๆ  เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็น
สิ่งอำนวยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
         2.5 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่พนักงานพึง
ได้รับอย่างเหมาะสมกับงานที่ทำ เช่น เงินเดือน เงินพิเศษ รวมถึงในรูปแบบสวัสดิการต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับ
เพียงพอ และเป็นที่พอใจของพนักงาน 
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         2.6 ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี                ซ่ึงเป็นผลที่
ได้จากงานในหน้าที่ของตน อาจเป็นผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชีวิตส่วนตัว เช่น การถูกย้ายไปทำงานในที่
ใหม่ ซ่ึงอาจไกลจากครอบครัว ทำให้พนักงานไม่มีความสุข จึงทำให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ทำ 
         2.7 ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน 
ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความม่ันคง ภาพพจน์ชื่อเสียง หรือขนาดขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า แรงจงูใจที่ส่งผลต่อความผูกพันตอ่องค์การ มีหลายแนวคดิ หลาย
ปัจจัย แต่แนวคิดที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg)ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงาน โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factors) เป็นปัจจัยที ่สร้างทัศนคติทางบวกให้เกิดขึ ้นกับพนักงาน ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ที่เป็น
องค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัตงิานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ผู้วิจัยจงึ
ใช้ปัจจัยดังกล่าว ในการศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการสังกัดกรมการ
ปกครอง จังหวัดพิจิตร 
3.1.2 แนวคิดความผูกพันต่อองค์การ 

ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
แนวคิดของ Mowday Porter and Steers (1982 อ้างถึงใน โสมย์สิรี  มูลทองทิพย์, 2556: 9) ที่ได้สรุป
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึง ความรู้สึกที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงต่อองค์การที่ตนปฏิบัติอยู่ เสมือน
ว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ยอมรับค่านิยมและสามารถกลมกลืนไปกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของ
องค์การ  ตลอดจนพร้อมทีจ่ะอุทิศแรงกายแรงใจ  ในการปฏิบัติภารกิจหรอืหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างสดุ
ความสามารถ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความผูกพันต่อ
องค์การนี้จะมีลักษณะสำคัญ  3 ประการ ดังต่อไปนี ้
 1. ความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 2. ความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การ 
 3. ความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
Steers ได้สรุปถึงความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การว่า 
     1)  ความผูกพันต่อองค์การใช้เป็นตัวทำนายการเปลี่ยนงานได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน 
     2)  บุคคลที่มีความผูกพันสูง จะปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนที่ความผูกพันต่ำ 
     3)  ความผูกพันเป็นตัวบ่งช้ีที่ดีถึงความมีประสิทธิผลขององค์การ 
 นอกจากนี้ Steers and Porter ได้ทราบถึงเรื่องความผูกพันต่อองค์การ พบว่า มีผู้ทราบถึงเกี่ยวกบั
ความผูกพันต่อองค์การไว้ 2 แนวคิด คือ 
 1. แนวคิดการทราบถึงความผูกพันทางเจตคติ (Attitudinal Commitment) เป็นการทราบถึงเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การ คือ ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และเป้าหมายขององค์การ มีความ
ผูกพันในฐานะสมาชิกขององค์การ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 2. แนวคิดการทราบถึงความผูกพันทางพฤตกิรรม (Behavioral Commitment) เป็นการทราบถึงเก่ียวกับ
ความผูกพันต่อองค์การในเชิงพฤติกรรม ซ่ึงมีผลมาจากการกระทำในอดีตที่บุคคลได้ลงทุนลงแรงในองค์การสร้าง
ผลงานไว้ แล้วไม่สามารนำกลบัคืนมาได้ จึงไม่อยากเสียผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การถ้าจะไปทำงานที่อืน่ 
โดยมีความคิดว่าไม่คุ้มค่าที่จะจากองค์กรไป ทำให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์การ 

โดยสรุป ในการสร้างความผูกพันต่อองค์การจะเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ ้นให้สมาชิกในองค์การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าบคุลากร
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รู้สึกผูกพันกับองค์กรก็จะทำให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและนำความก้าวหน้ามาสู่องค์การ แต่หาก
บุคลากรไม่รู้สึกรักหรือผูกพันกับองค์การ อาจจะทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดปัญหายุ่งยาก
ตามมา ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร ดังน้ันจึงต้องสร้างความรู้สึกให้ผู้ปฏิบัติงานเสมือนว่าตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ
องค์การ พร้อมที่จะอุทิศแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ 
เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด ซ่ึงความผูกพันต่อองค์การ 
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
- อายุงาน/ประสบการณ์การท างาน 

 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
- ความส าเร็จในการท างาน 
- การไดร้ับการยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะของงาน 
- ความรับผิดชอบ 
- ความกา้วหน้า 

ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) 
- นโยบายการบริหารขององคก์าร 
- การบงัคบับญัชา 
- ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
- เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- สภาพการท างาน  
- เงินเดือนและผลตอบแทน 
- ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวั 
- ความมัน่คงในงาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมาย และ

ค่านิยมขององคก์าร  
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง

เต็มที ่เพื่อประโยชน์ขององค์การ 
3. ความปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความ

เป็นสมาชิกภาพในองคก์าร 
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4. วิธีการศกึษาและเก็บข้อมูล 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่
ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 177 คน  
กลุ่มตัวอย่าง  นำประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
     4.2 เครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ได้รับข้อมูลกลับคืน 163 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.09  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

4.3.1 การบรรยายข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจ จะใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพื่อได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean: X )  
4.3.2 การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) จะใช้สถิติ t-test ค่าสถิติ F-test 
ทดสอบรายคู่ (multiple comparison) โดยวิธี Schffe' Method ค่าส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
Pearson Correlation และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise Multiple 
regression Analysis)  
 

5. ผลการศึกษา  
 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของขา้ราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.83  มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ป ีคิดเป็น
ร้อยละ  44.78 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 52.76 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
57.06 มีตำแหน่งงาน ประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 57.06 มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.88 และมีอายุงาน/ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ  
41.72  

 5.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร 
 5.2.1 ด้านความสำเร็จในการทำงาน โดยภาพรวม อยูอ่ยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
 5.2.2 ด้านการได้รบัการยอมรับโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.92) 

5.2.3 ด้านลกัษณะของงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) 
5.2.4 ด้านความรบัผิดชอบในงานโดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) 
5.2.5 ด้านความก้าวหนา้ในงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

 5.3  ความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยค้ำจนุ (Hygiene Factors) ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของขา้ราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจติร 

5.3.1 ด้านนโยบายการบรหิารขององค์การโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
5.3.2 ด้านการบงัคับบญัชาโดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
5.3.3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
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5.3.4 ด้านสภาพการทำงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) 
5.3.5 ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) 
5.3.6 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
5.3.7 ด้านความมั่นคงในงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) 

5.4 ความคิดเห็นเกีย่วกับความผูกพันต่อองค์การของขา้ราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร 
 5.4.1 ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) 
 5.4.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ขององค์กรโดย
ภาพรวม ปัจจัยด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
 5.4.3 ด้านความปรารถนาอยา่งยิ่งที่จะรกัษาไว้ซึ่งความเปน็สมาชิกภาพในองค์กรโดยภาพรวม  
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) 

5.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย 
        5.5.1 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
อายุ และอายงุาน/ประสบการณ์การทำงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลตอ่ความผูกพันต่อองค์การแตกตา่งกนั  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05   
แตเ่พศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตำแหนง่งาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมผีลตอ่ความผูกพัน
ต่อองค์การไม่แตกตา่งกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ  

         5.5.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทุกด้าน คือ ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้า นโยบายการบริหารขององค์การการบังคับบัญชามี ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาสภาพการทำงาน เงินเดือนและผลตอบแทน ชีวิตความ
เป็นอยู่ส่วนตัว และความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ 
สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 5.5.3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis)  
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) และการ
แสดงอำนาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 19 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 7 ตัวแปร และปจัจัย
ด้านแรงจูงใจ 12 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ  
สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ความมั่นคงในงาน ลักษณะของงาน ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา อายุ และการได้รับการยอมรับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผู้วจิัยสามารถ
สร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ 

Ŷ= 0.851 +0.367(X19) + 0.351(X10) +0.181(X19) + 0.075(X10) - 0.145(X10) 
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เมื่อนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.775 มี
อำนาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.600 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.00 
   
6. อภิปรายผล 

6.1 ผลการศึกษา พบว่า โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความมั่นคงในงาน (0.653) ทั้งนี้
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์
ช่ือเสียง หรือขนาดขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ย่อมจะทำให้เกิดความผูกพันในงานที่ทำ สอดคล้อง
กับ ซัลวานี ฮะซานี (2550) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานใน
โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ 1 ใน 6 ด้าน ที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน คือ  ด้านความมั่นคงในการทำงาน สอดคล้องกับ สุภา
ภรณ์ อินทรประสาท (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อ
องค์กร กรณีศึกษา พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริการธุรกิจกรงุเทพ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า 
ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานจะส่งผลต่อระดับความผูกพันที่พนักงานจะมีต่อองค์กรที่ตน
ทำงานอยู่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมชัย นิพัทธ์เจริญวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความพึง
พอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ผลพบว่า ระดับความพึงพอใจในงาน ด้านความมั่นคงในงานสามารถทำนายระดับความผูกพันของ
องค์การได้  

6.2 ผลการศึกษา พบว่า โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงเป็นลำดับ 2 คือ ลักษณะของงาน (0.612) 
ลักษณะของงานจะทำให้บุคคลเกิดความสนใจ เช่น มีความท้าทายให้ลงมือทำงาน หรืองานทต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้งานมีความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า 
เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความคิดเห็นต่อลักษณะงานอยู่ในระดับที่เห็นด้วย 3.75 โดยมองว่า 
ความท้าทายในการทำงาน จะมีผลต่อการสรา้งความผกูพันต้ององค์กรมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษาตรงกับสุภา
ภรร์ อินทรประสาท (2553) ที่ศึกษาเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กร 
กรณีศึกษา พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยจูงใจด้านลกัษณะงานว่าส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับ เชอร์
ริ่งตัน (Cherington, 1994 อ้างถึงใน โสมย์สิรี มูลทองทรัพย์, 2556: 14) ที่ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ลักษณะของบุคคล ลักษณะของงาน ลักษณะขององค์การ และลักษณะ
ประสบการณ์การทำงาน และตรงกับมณัฑนา ตุลยนษิกะ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผล
การศึกษาพบว่า ลักษณะของงานปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมีอิสระในการ
ทำงาน อยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความท้าทายของงาน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์กันความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 7.1 บทสรุป 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล มีเพียง 2 ปัจจัย คือ อาย ุและอายงุาน/ประสบการณ์ ที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ปัจจัยด้านแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความผกูพันต่อองค์การ ของข้าราชการสงักดักรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร มี
ทั้งหมด 12 ด้าน หรือทุกด้าน โดยปัจจัยที่มีความสมัพันธ์สูงสดุ คือ ความมั่นคงในงาน (0.653) รองลงมา คือ 
ลักษณะของงาน (0.612) ตามลำดับ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 
เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) พบว่า มี
ปัจจัย 5 ข้อ คือ ความมั่นคงในงาน ลักษณะของงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชา อายุ และการได้รับการ
ยอมรับ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ  สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร  

7.2 ข้อเสนอแนะ 
    7.2.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1) จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร มีความคิดเห็นว่า 
ความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์เป็นอันดับความสำคัญแรกที่เป็นความผูกพันในงาน ซึ่งความมั่นคงในงาน 
มีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งในการที่บคุลากรขององค์การจะมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะความมัน่คงใน
การทำงาน ยังหมายความถึง ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์ชื่อเสียง หรือขนาดของ
องค์การที่มีผลต่อการปฏิบตัิงาน ซึ่งในการสรา้งความผกูพนัต่อองค์การจึงควรให้ความสนใจเรื่อง ความมั่นคง
ในงานเป็นลำดับแรก 
 2) นอกจากนั้นยังพบว่าข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดพิจิตร พิจารณาว่าความ
ผูกพันต่อองค์การ มีปัจจัยที ่สำคัญเป็นลำดับที ่ 2 คือ  ลักษณะของงาน ทั้งนี้ล ักษณะของงาน เป็น
กระบวนการเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์การ สามารถทำให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที ่ซึ่งองค์การ
จึงควรให้ความสำคัญกับลักษณะของงาน  เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การให้องค์การต่อไป 
 7.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยด้าน ความมั่นคงในงาน ซึ่งข้าราชการให้ความสำคัญเป็น
ลำดับแรก เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับความมั่นคงในงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความผูกพันในงานต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยด้าน ลักษณะของงาน ซึ่งข้าราชการให้ความสำคัญเป็นลำดับ
ที่สอง เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างความผูกพันในงานต่อไป 
ควรทำการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
ควรทำการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึงอายุและอายุงาน ที่สร้างความผูกพันต่อองค์การ  
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การประเมินผลโครงการบางระกำโมเดล 
กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

 
วิทยา  พงษ์หนาด 9 

ผศ.ดร. ดนุวัศ  สาคริก 10 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื ่อง การประเมินผลโครงการบางระกำโมเดล กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ                                      
จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบการประเมิน และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน                              
เพื ่อประเมินผลการดำเนินงาน และเพื ่อจ ัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผน และแนวทาง                               
การดำเนินงานของโครงการบางระกำโมเดล 
 การศึกษาในครั ้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู ้ศ ึกษาได้ใช้ CIPP Model เป ็นตัวแบบ                                               
ในการประเมิน ซ ึ ่งประกอบด้วย การประเมินบริบท การประเมินปัจจ ัยนำเข้า การประเมิน                               
กระบวนการและการประเมินผลผลิต และได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวม                                
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จำนวน 19 คน ซึ่งได้แก่ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร                                
จ ัดการน้ำ ผ ู ้นำชุมชนและประชาชนผู ้ม ีส ่วนได ้เ ส ีย จากนั ้นจ ึงทำการวิเคราะห์เนื ้อหาท ี ่ ได้                                     
จากเอกสารที่เกี ่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ ่มตัวอย่าง เกี ่ยวกับประเด็น                               
ต่างๆ ของการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล เพื ่อให ้ได้คำตอ บตามวัตถุประสงค์                                  
ของการศึกษา 
 ผลการศึกษาด้านบริบท พบว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นว่า โครงการมีความจำเป็น                                   
ที่ต้องจัดทำ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้อง                                    
กับนโยบายของรัฐบาล และประชาชนมีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้                              
โครงการยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการแย่งชิงน้ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ช่วยให้                              
สามารถทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันก่อนถึงฤดูน้ำหลาก ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน                                 
และยังมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงทำให้ประชาชน                                   
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ผลการศึกษาด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า จำนวนบุคลากรภาครัฐที ่ดำเนินงานในการบริหาร                                  
จ ัดการน้ำมีไม ่เพียงพอ แต่ม ีสมรรถนะที ่เหมาะสมกับงาน คุณสมบัติของประชาชนด้านการ                                      
ม ีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการน้ำม ีความเหมาะสม งบประมาณและทรัพยากรที ่ใช้อำนวย                                                      
ความสะดวกในการบริหารจัดการน้ำมีไม่เพียงพอ  หน่วยงานที่ดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำ
(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน) มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำได้ดี และโครงการ                                     
มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนของภาครัฐ ทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน 

                                                   
1 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ผลการศึกษาด้านกระบวนการ พบว่า มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก                                   
จนถึงขั ้นตอนสุดท้ายได้อย่างครบถ้วน ดังนี ้ การวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นข้ันตอน                                               
การจัดหน่วยงานและการเตร ียมทรัพยากรที ่เก ี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ การประชุม                               
หร ือการฝึกอบรม เร ื ่องการบริหารจัดการน้ำแก่บุ คลากรในหน่วยงานรวมถึงผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เสีย                           
การช ี ้ แจงและการมอบหมายงาน ให ้คณะกรรมการระด ับตำบล/หม ู ่บ ้ านและประชาชน                              
ในเรื ่องของการบริหารจัดการน้ำ การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน เกี ่ยวกับการบริหาร                                
จัดการน้ำ การบริหารงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงบประมาณ การประสานงาน                                   
ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับผู ้นำชุมชนและประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                                       
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ และการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการน้ำ 
 ผลการศึกษาด้านผลผลิต ในประเด็นการประเมินผลผลิต พบว่า ประชาชนสามารถ                                 
เก็บเกี ่ยวผลผลิตข้าวได้ทัน ก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ในช่วงฤดู                                  
น ้ำหลาก น ้ำไม่ท ่วมมากม ีการระบายน้ำได ้ด ี  และม ีน ้ำบางส ่วนอย ู ่ ในลำน ้ำยม เพ ื ่อใช ้ใน                                 
การเพาะปลูกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ หลังน้ำท่วมไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง                              
เพื ่อทำนาข้าวได้อย่างเพียงพอ ซึ ่งต้องอาศัยน้ ำจากเขื ่อนสิร ิก ิต ิ ์และเขื ่อนนเรศวรส่งมาให้                                  
ประชาชนได้มีส่วนร ่วมในการบริหารจัดการน้ำ โครงการบางระกำโมเดลมีแนวทางและวิธ ีการ                                      
บร ิหารจ ัดการน้ ำท ี ่ เหมาะสม และเม ื ่ อพ ิจารณาในประเด ็นการประเม ินผลลั พธ ์  พบว่า                                    
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาน้ำท่วมของบุคลากรภาครัฐ และประชาชน                                 
ในพื ้นที ่โครงการบางระกำโมเดล ประชาชนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการบริหารจัดการน้ำ                                   
ของภาครัฐ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หลังจากที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำ 
 
คำสำคัญ: การประเมินผลโครงการ  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การบริหารจัดการน้ำ 
 
1.  บทนำ 
 จากสภาพปัญหาอุทกภัยในพื ้นที่ล ุ ่มน้ำยม ซึ ่งเป ็นแม่น้ำสายหลักเพียงสายเดียวของ                                     
ภาคเหนือที ่ยังไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ไว้รองรับการเก็บกักน้ำ จึงส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำยม ซึ ่งได้แก่                                         
จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังบริเวณ                                
พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมเป็นประจำเกือบทุกปี และจากสภาวะฝนตกหนักเมื่อปี พ.ศ. 2554 ทำให้เกิด                                   
ปัญหาอุทกภัยขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม และอำเภอ                               
บางระกำ ซึ ่งเป็นอำเภอที่มีลักษณะเป็นพื ้นที ่ราบลุ่ม ทำให้ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำท่วมขัง                                
เป็นระยะเวลานาน จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงได้จัดทำแผน                               
เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวขึ้น โดยมีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบการผันน้ำ                                
จากแม่น้ำยมบริเวณคลองหกบาท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ลงสู่แม่น้ำน่านที ่อำเภอตรอน                             
จังหวัดอุตรดิตถ์ และผันน้ำจากแม่น้ำยมในเขตอำเภอบางระกำลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อให้น้ำสามารถไหล                                   
ได้สะดวกขึ้น โดยใช้ระบบทางด่วนน้ำ (Water Way) เพื่อผันน้ำให้ไหลลงสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว                          
จึงได้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงบูรณาการ “บางระกำโมเดล” ขึ ้น โดยใช้หลัก 2P2R                                
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี ้
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 1)  การเตร ียมพร ้อมรองร ับสถานการณ์ (Preparation) ดำเน ินการจ ัดเตร ียมข้อมูล                              
พื้นที่ประสบภัยรวมถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก                               
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานงานทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 2)  การช่วยเหลือเบื้องต้น (Response) ได้มอบหมายให้อำเภอบางระกำเป็นหน่วยงานหลัก                                          
ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเน้นในเรื่องของปัจจัย 4 เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น                                   
ของประชาชน และให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จัดตั ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจอำเภอ                                 
และจัดตั ้งศูนย์ Call Center เพื ่อคอยรับข่าวสาร และแจ้งการช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                 
เข้าไปช่วยเหลือได้ทันที 
 3)  การฟื้นฟูเยียวยา (Recovery) โดยเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพื้นฟู                           
เยียวยาให้คืนสู่สภาพปกติทั้งขณะเกิดอุทกภัย และภายหลังการเกิดอุทกภัย ทั้งทางด้านโครงสร้าง                                 
พื ้นฐานที ่เสียหาย ด้านการเกษตร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านสาธารณสุข รวมถึงการดูแล                                  
สภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
 4)  การป ้องก ันอย ่างย ั ่ งย ืน (Prevention) โดยการบร ิหารจ ัดการน ้ำแบบครบวงจร                                     
(Flood Management) อ ันประกอบด้วย การรวบรวมและการเก็บก ักน้ำที ่จำเป็นในแก้มลิง                                  
และใช้ระบบเชื ่อมโยงการไหลของน้ำในแก้มลิงเข้าด้วยกัน เพื ่อ เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร                                 
จัดการน้ำ และใช้ประโยชน์จากน้ำยามขาดแคลน และแนวคิดการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่                              
เพื ่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทั ้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ ่งจังหวัดได้มอบหมายให้โครงการชลประทาน                                  
พิษณุโลกเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และการจัดหางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว                             
ต่อไป 
 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา รัฐบาลได้สนับสนุนด้านงบประมาณโครงการบางระกำโมเดล   
มาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ หรือข้อขัดข้องในการดำเนิน   
โครงการ จึงจำเป็นต้องทำการประเมินผลโครงการ ดังนั้น โครงการบางระกำโมเดลจึงเป็นโครงการ   ที่
น่าศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา 
โครงการในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นกรณีศึกษา และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
น้ำสำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1)  เพื่อจัดทำกรอบการประเมิน และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการบางระกำ                                 
โมเดล 
 2)  เพื ่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบางระกำโมเดล ในพื้นที ่อำเภอบางระกำ                                  
จังหวัดพิษณุโลก 
 3)  เพื ่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ                                
บางระกำโมเดล 
 
3.  การทบทวนวรรณกรรม 

1)  ความหมายของการประเมินผลโครงการ 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิด และความหมายของการประเมินผลโครงการ    ไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
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 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544, หน้า. 34) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง                         
การตัดส ินคุณค่าของสิ ่งใด ส ิ ่งหนึ ่ง ซ ึ ่งในทางการจัดการนิยมให้นิยามของการประเมินผลว่า                                  
เป็นกระบวนการที ่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื ่อการตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยอาศัยสารสนเทศ                                 
ที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้จะทำให้เกิดปัญญาได้ 
เยาวด ี  รางช ัยก ุล ว ิบ ูลย ์ศร ี  (2546,  หน ้า .  91)  กล ่ าวว ่ า การประเม ินผล เป ็นขบวนการ                                
ตีความหมายและตัดสินคุณค่าจากสิ ่งที ่วัดได้ ซึ ่งต้องอาศัยวิธีการที ่มีระบบแบบแผนในการเก็บ                           
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินว่า กิจกรรมการศึกษานั ้นเหมาะสม                                    
หรือไม่เหมาะสมประการใด 
 Nachmias (1979, p. 4) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
และการตรวจสอบในเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการของรัฐ ที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายตาม
ขอบเขตของเป้าหมายที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จ 
 Dunn (1981, p. 339) กล ่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง ขั ้นตอนหนึ ่งของ                                    
การวิเคราะห์นโยบาย โดยเป็นขั้นตอนที่มุ่งผลิตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานตามนโยบาย                            
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมายของนโยบาย                                        
ได้หรือไม่ 
 Worthen and Sanders (1987, p. 19) ให ้ความหมายของการประเมิน ว่าเป ็นการ
พิจารณา คุณค่าของสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน 
ผลผลิต กระบวนการ หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2)  ประเภทของการประเมินผลโครงการ 
สุวิมล ติรกานันท์ (2543) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการดำเนิน                                 

โครงการ นับตั ้งแต่การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ จนถึง                                 
การประเมินผลสุดท้ายของโครงการ โดยประเภทของการประเมินผลโครงการจะแตกต่างกันไป                               
ตามช่วงเวลาของการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 (1)   การประเม ินความต้องการหรื อการหาความจำเป ็น (Needs Assessment)                             
หมายถึง การประเมินความต้องการขององค์การหรือกลุ ่มสังคม เพื ่อนำมาทำนโยบาย แผนงาน                             
หรือโครงการใดๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มทำแผนหรือทำโครงการ 
 (2)   การประเม ินบร ิบท (Context Evaluation)  หมายถ ึ ง  การประเม ินสภาพ                           
แวดล้อมของโครงการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ซ ึ ่งประกอบด้วย ความจำเป็นของโครงการ                                
ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย และความ                               
เหมาะสมของโครงการต่อพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 
 (3)   การประ เม ิ นป ั จจ ั ยนำ เข ้ า  ( Input Evaluation)  หมายถ ึ ง  การประ เมิ น                                
ความพร้อมของสิ ่งต่างๆ ที ่ถูกนำเข้าร่วมในโครงการ ซึ ่งได้แก่ บุคลากร งบประมาณ แนวทาง                             
การจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ 
 (4)   การประเม ินกระบวนการ (Process Evaluation)  หมายถึง การประเม ินผล                                 
การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 
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 (5)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผลที ่ได้รับ                              
จากโครงการว่าเป็นไปตามความคาดหวังที่กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
 (6)   การประเมินเพ ื ่อควบคุมการดำเนินงาน (Monitoring Evaluation)  หมายถึง                             
การติดตามกำกับงาน ซึ่งเป็นการประเมินเพื ่อตรวจสอบว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย                            
แผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 (7)   การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation)  หมายถึง การประเมิน                              
ความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ปรับปรุง                               
แก้ไขโครงการ 
 (8)   ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ร ว ม แ ล ะ ส ร ุ ป  ( Summative Evaluation)  ห ม า ย ถึ ง                                  
การประเมินผลสรุปของโครงการ หลังจากสิ ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่ อนำผลที่ได้ไปประกอบ                              
การตัดสินคุณค่าของโครงการว่าควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อหรือยุติโครงการ 
 (9)   การประเม ินอภ ิมาน (Meta Evaluation)  หมายถ ึ ง  การประเม ินโครงการ                                    
ประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลโครงการ 

3)  ความสำคัญของการประเมินผลโครงการ 
 อุทัย หิรัญโต (2532, หน้า. 35) ได้กล่าวถึง ความสำคัญหรือคุณประโยชน์ของการ
ประเมินผล                           โครงการไว้ ดังนี้ 

      (1)  ทำให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการไม่ผ ิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                                  
ในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย การประเมินผลโครงการก่อนที่จะดำเนินงานโครงการ จะทำให้                              
การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องต้องกัน 

 (2)   ในระหว่างปฏิบ ัต ิงานสามารถแก ้ไขแผนงานโครงการได ้ท ันท ี โดยไม ่ต ้อง                                 
เสียเวลาเริ่มต้นใหม่ หากประเมินผลโครงการแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 
 (3)   การประเม ินผลโครงการหล ั งจากโครงการแล ้วเสร ็จ  จะทำให ้ทราบถึง                              
ความสำเร็จของงานและผลกระทบของโครงการ ตลอดจนข้อบกพร่องของโครงการ ซึ่ งจะได้นำไป                             
ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 (4)  การประเมินผลโครงการ ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค จ ุดแข็งหรือจุดอ่อน                             
ต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงานและหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในก ารปรับปรุง                               
แก้ไข ต่อไปในอนาคต 
 (5)  มีประโยชน์ในการจัดทำแผนงานโครงการอื่นๆ ต่อไป 
            4)  ข้ันตอนการประเมินผลโครงการ 
สุวิมล ติรกานันท์ (2550, หน้า. 13) ได้กล่าวถึง ขั ้นตอนการประเมินผลโครงการว่า จะขึ ้นอยู่                                
กับสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
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ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการประเมินผลโครงการ 
 
 
4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการบางระกำโมเดล กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัด                                 
พิษณุโลก เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผู ้ศึกษาได้ใช้ CIPP Model เป็นตัวแบบในการประเมิน                                           
ซ ึ ่งประกอบด้วย การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการและ                                    

ศึกษารายละเอียดของส่ิงท่ีถูกประเมิน
(การวิเคราะห์โครงการ) 

ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้
ผลการประเมิน 

ก าหนดประเด็นในการประเมิน 

ก าหนดตวัช้ีวดั 

พฒันาตวัช้ีวดั 
1. ก าหนดแหล่งขอ้มูล   2. ก าหนดเคร่ืองมือ   3. ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานตวัช้ีวดั 

ออกแบบการประเมิน 
1. ออกแบบการสุ่มตวัอย่าง 
2. ออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. สร้างเคร่ืองมือ   2. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   3. เก็บขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

แปลผลและสรุปผล 

เขียนรายงาน 
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การประเมินผลผลิต (Stufflebeam & Shinkfield, 2007) และได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร ื ่องมือ                              
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง 3 กลุ ่ม จำนวน 19 คน ซึ ่งได้แก่ บ ุคลากรภาครัฐ                                
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการบริหารจัดการน ้ำ ผ ู ้นำช ุมชนและประชาชนผ ู ้มี ส ่วนได ้ เส ีย จากนั ้นจึง                                        
ทำการวิเคราะห์เนื ้อหาที ่ได้จากเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภา ษณ์แบบเจาะลึก                                 
กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล เพื่อ ให้ได้                                        
คำตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบางระกำโมเดล                                           
โดยนำแบบจำลองการประเมินผล CIPP Model มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  การประเมินบริบท (Context Evaluation) 
การประเมินบร ิบท เป ็นการประเมินเกี ่ยวกับนโยบาย เป ้าหมาย แรงกดดันทางเศร ษฐกิจ                                 
และสังคม ความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง                                
และสารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/                               
ก ิจกรรม โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ ่มตัวอย่างทั ้ง 19 คน และจาก                               
เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินบริบทมีประเด็น ดังนี้ 
(1)  สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที ่อำเภอบางระกำ และความจำเป็น                               

(ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบและภาระค่าใช้จ่าย) ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการบางระกำโมเดล
ในปี พ.ศ. 2554 

(2)  ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบางระกำโมเดล 
(3)  สถานการณ์ของการเมืองท้องถิ ่น การผลักดัน การสนับสนุนจากภายใน                        

และการสนับสนุนจากภายนอก 
(4)  สถานะทางการเงิน การคลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ 

2)  การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 
การประเม ินป ัจจ ัยนำเข ้ า  เป ็นการตรวจสอบถ ึ งความพร ้อม ความเพ ียงพอและความ                                   
เหมาะสมของปัจจัยนำเข้าต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อให้ทราบว่า                               
ม ีความพร ้อมและเพียงพอที ่จะใช ้ดำเน ินงานโครงการหรือไม่  แผนหร ือโครงการที ่เสนอมี                                     
ความเหมาะสมหรือไม่ และควรปรับปรุงสารสนเทศที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี ่ยวกับโครงสร้าง                              
เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การประเมินปัจจัยนำเข้ามีประเด็น ดังนี้ 
 (1)  บุคลากรภาครัฐ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ซึ ่งได้แก่                                 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มีจำนวนและมีสมรรถนะเหมาะสมกับงานที่จะเกิดข้ึน 
 (2)  ความพร้อมของประชาชนในอำเภอบางระกำ ที ่ม ีส ่วนร ่วมในการบริหาร                                                
จัดการน้ำ 
 (3)  ความพร้อมทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ที ่ใช้อำนวยความ                                     
สะดวกในการบริหารจัดการน้ำ 
 (4)  ความสามารถของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ในการดำเนิน                              
งานโครงการ 
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 (5)  ความเป็นไปได้ของผลตอบแทน หรือความคุ้มค่าของโครงการ 
               3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
การประเม ินกระบวนการ เป ็นการประเม ินผลในขณะที ่ กำล ั งดำเน ินงาน หร ือประเมิน                                  
ในเชิงความก้าวหน้า หรือประเมินเพื ่อปรับปรุงโครงการ เพื ่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค จุดเด่น                               
และจุดด้อย ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนเป็นการควบคุมหรือปรับปรุง                                
แก้ไขวิธ ีการต่างๆ ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที ่โครงการกำลังดำเนินการอยู ่ การประเมิน                                 
กระบวนการ จะพิจารณาว่าการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามมาตรฐาน และขั ้นตอนตามแผน                                 
ที่วางไว้หรือไม่ รวมถึงการดำเนินการมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความสำเร็จอย่างไรบ้าง เป็นต้น 
การประเมินกระบวนการมีประเด็น ดังนี้ 
 (1)  การวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ก่อนที ่จะมีการดำเนินงานจริง โด ยต้องมี                            
กลไกการทำงานอย่างเป็นข้ันตอน รวมถึงมีการวางแผนให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ต้องดำเนินการ 
 (2)  การจัดหน่วยงานและการเตรียมดำเนินงาน ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ                               
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และการมีแผนรองรับอย่างเป็น                                             
ระบบเพื่อให้การดำเนินงานจริงมีความราบลื่น 
 (3)  การประชุมหรือการฝึกอบรม เพื ่อให ้ความรู ้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบ ัติ                               
ที่ถูกต้องในการบริหารจัดการน้ำแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (4)  การชี ้แจงและการมอบหมายงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับคณะกรรมการ                                
ระดับตำบล/หมู่บ้าน และระหว่างคณะกรรมการระดับตำบล/หมู่บ้านกับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อง                             
ของการบริหารจัดการน้ำ 
 (5)   การกำก ับและติดตามผลการดำเน ินงาน เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารจ ัดการน้ำ                                 
โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องและประชาชนในพื้นที ่ รวมทั ้งมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                   
ผลการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 
 (6)  การบริหารงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงบประมาณ และมีการ                               
ช้ีแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนรับทราบ 
 (7)  การประสานงานในการบริหารจัดการน้ำ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับผ ู ้นำ                                
ชุมชน และผู้นำชุมชนกับประชาชน 
 (8)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผล                               
ของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอบางระกำ 

(9)  การเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการน้ำ 
 

4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
การประเม ินผลผล ิตและการประเม ินผลลัพธ ์  (Outcome Evaluation)  เป ็นการประเมินผล                               
หลังจากการดำเนินงานสิ้นสุดลง โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับ                             
วัตถุประสงค์ของโครงการ ว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ                            
ว่าควรจะปรับปรุงให้ดีข้ึน และดำเนินการโครงการต่อไปหรือไม่ 

4.1)  การประเมินผลผลิต 
 



369 

 

การประเมินผลผลิตมีประเด็น ดังนี้ 
 (1)   ประชาชนสามารถเก ็บเก ี ่ยวผลผล ิตได ้ท ันก ่อนท ี ่จะถ ึงฤด ูน้ำหลาก ซ ึ ่ งน้ำ                                       
เอ่อล้นเข้าท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

(2)  น้ำต้องไม่ท่วมมาก มีการระบายน้ำได้ดีและต้องมีน้ำบางส่วนอยู่ใน   ลำน้ำยม เพื่อใช้ใน
การเพาะปลูกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
 (3)  หลังน้ำท่วมต้องสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำนาข้าวได้ 
 (4)  ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการน้ำ ซ ึ ่งได้แก่ การร ่วมคิด ร ่วมทำ                              
และร่วมรับผลของการบริหารจัดการน้ำ 
 (5)  โครงการบางระกำโมเดลมีแนวทาง และวิธีการบริหารจัดการน้ำ      ที่เหมาะสม และ
สอดคล ้องก ับบร ิบทของพ ื ้นท ี ่  ซ ึ ่ งก ่อให ้ เก ิดความร ่วมม ืออ ันด ีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ                                 
กับภาคประชาชน และมีแนวทางที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
 4.2)  การประเมินผลลัพธ์ 
การประเมินผลลัพธ์มีประเด็น ดังนี้ 
 (1)   กระบวนการเร ียนร ู ้  และการปร ับต ั วก ั บป ัญหาน ้ ำท ่ วมของบ ุคลากร                             
ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีการส่งเสริม                              
ให้โครงการบางระกำโมเดลเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 
 ( 2)   ค ว ามพ ึ ง พอ ใจ ขอ งปร ะชาชนท ี ่ ม ี ต ่ อแนวทา ง กา รบร ิ ห า รจ ั ดการน้ ำ                                     
ของภาครัฐ เช่น ความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินงาน และความพึงพอใจต่อคุณลักษณะด้าน                               
การบริหารจัดการของบุคลากร เป็นต้น 
 (3)   ค ุณภาพชีว ิตของประชาชนดีข ึ ้น หล ังจากที ่ม ีระบบการบร ิหารจัดการน้ำ                                
เช่น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ ้น มีสภาพแวดล้อมและที่อยู ่อาศัยที ่ดีขึ้น ลดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อโรค                                              
ที่มากับน้ำท่วม และมีเงินออมเพิ่มข้ึนเมื่อไม่ต้องใช้จ่ายไปกับการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น 
 
5.  ผลการศึกษา 
 ผลการประเมินโครงการบางระกำโมเดล กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโ ลก                            
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1)  ผลการประเมินบริบท พบว่า โครงการบางระกำโมเดลมีความจำเปน็ และสอดคล้องกบั   
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เนื่องจาก ก่อนเริ่มโครงการในปี พ.ศ.  2554 พื้นที่ของโครงการ  ยัง
ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ชลประทาน และจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งหลังจากถูกน้ำท่วมแล้ว   ก็ไม่
สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำนาข้าวได้ ทำให้ในช่วงฤดูแล้งต้องร้องขอให้มีการปล่อยน้ำ   
จากเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนนเรศวรและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มาช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยเมื่อมี    
การส่งน้ำมาแล้ว ได้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำในพื้นที่ขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุเกิดมาจากการที่   ผู้นำ
ชุมชนไม่พูดคุยกัน เพื่อตั้งกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2556   กรม
ชลประทานได้ประกาศให้พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำ  อย่างเป็น
ระบบ จึงทำให้ปัญหาการแย่งชิงน้ำในพื้นที่หมดไป นอกจากนี้เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว   ผลผลิตข้าวนาปี 
ซึ่งในบางปีเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลาก  ทำให้น้ำเข้าท่วม
พื้นที่นาข้าว เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมาก                                 ต้อง
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สูญเสียรายได้ไป และจากการเกิดอุทกภัยขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ ยังส่งผลทำให้น้ำท่วมอาคาร                              
บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง รวมถึงถนนและสะพานที่ใช้สัญจร ซึ่งถูกตัดขาดเป็นช่วงๆ เนื่องจ ากความแรง                                         
ของกระแสน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้การสัญจรทางเรือแทน ซึ่งเมื่อมีโครงการบางระกำโมเดล                                 
เกิดขึ ้นแล้ว สามารถช่วยแก้ปัญหาการแย่งชิงน้ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ช่วยให้                                
สามารถทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลาก ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในช่วง                                        
ฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงทำให้                              
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ                                
การดำเนินการโครงการมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถ                                 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2)  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า (1) จำนวนบุคลากรภาครัฐที ่ดำเนินงานในการบริหาร                                 
จัดการน้ำมีไม่เพียงพอ แต่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน (2) คุณสมบัติของประชาชนด้านการมี                                                  
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำมีความเหมาะสม (3) งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร                                
จ ัดการน้ำมีไม ่เพียงพอ (4) หน่วยงานที ่ดำเนินงานในการบริหารจัดการน ้ำมีความสามารถ                                       
ในการบริหารจัดการน้ำได้ดี และ (5) ผลตอบแทนหรือความคุ ้มค่าของโครงการมีความคุ ้มค่า                                     
สมควรที่ภาครัฐจะลงทุน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้า ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการบางระกำโมเดล 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
ม ี ไม่มี 

1)  บุคลากรภาครัฐที่ดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำ   
     -  ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร  ✓ 
     -  สมรรถนะของบุคลากร ✓  
2)  คุณสมบัติของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ✓  
3)  ความพร้อม ความเพียงพอของงบประมาณและทรพัยากรที่ใช้ใน                     
     การบริหารจัดการน้ำ 

 
✓ 

4)  ความสามารถของหน่วยงานที่ดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำ ✓  
5)  ผลตอบแทนหรือความคุ้มค่าของโครงการ ต่อการลงทุนของภาครัฐ ✓  

 
 
 3)  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า การบริหารจัดการน้ำของโครงการบางระกำ                                        
โมเดล มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างครบถ้วน                             
ดังนี ้ (1) การวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นขั้นตอน  (2) การจัดหน่วยงานและการเตรียม                                   
ทรัพยากรที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ  (3) การประชุมหรือการฝึกอบรมเรื ่องการบริหาร                                
จ ัดการน้ำแก่บุคลากรในหน่วยงานรวมถึงผู ้ม ีส่วนได้เสีย  (4) การชี ้แจงและการมอบหมายงาน                                 
ให ้คณะกรรมการระด ับตำบล/หม ู ่บ ้านและประชาชน ในเร ื ่องของการบร ิหารจ ัดการน้ำ                                           
(5) การกำก ับและติดตามผลการดำเน ินงานเก ี ่ยวก ับการบร ิหารจัดการน ้ำ  (6) การบร ิหาร                                  
งบประมาณที ่ถ ูกต้องตามระเบียบของสำนักงบประมาณ (7) การประสานงานในการบริหาร                                        
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จัดการน้ำร ่วมกับผู ้นำชุมชนและประชาชน  (8) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วม                                  
ในการบริหารจัดการน้ำ (9) การเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการบริหารจัดการน้ำ ดังแสดง                            
ในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินกระบวนการ ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการบางระกำโมเดล 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มีทุก
ครั้ง 

มีบ้าง ไม่มี 

1)  การวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นข้ันตอน ✓   
2)  การจัดหน่วยงานและการเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร     จัดการน้ำ 

✓   

3)  การประชุมหรือการฝึกอบรมเรื ่องการบริหารจัดการน้ำแก่
บุคลากร     ในหน่วยงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

 ✓  

4)  การช้ีแจงและการมอบหมายงานให้คณะกรรมการระดับตำบล/
หมู่บ้าน     และประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ 

✓   

5)  การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำ ✓ 

  

6)  การบริหารงบประมาณที ่ถ ูกต้องตามระเบียบของสำนัก
งบประมาณ ✓ 

  

7)  การประสานงานในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับผู้นำชุมชนและ
ประชาชน ✓ 

  

8)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ำ ✓ 

  

9)  การเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการน้ำ ✓   
 
 4)  ผลการประเมินผลผลิต พบว่า การประเมินผลผลิต ประกอบด้วย (1) ประชาชน                                 
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ท ันก่อนที ่จะถึงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม                                   
(2) ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำไม่ท ่วมมากมีการระบายน้ำได้ดี และมีน้ำบางส่วนอยู ่ในลำน้ำยม                                   
เพื ่อใช้ในการเพาะปลูกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ได้ (3) หลังน้ำท่วมไม่สามารถเก็บกักน้ำ                                        
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อทำนาข้าวได้อย่างเพียงพอ ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากเขื ่อนสิริกิติ ์ และเขื่อนนเรศวร                                  
ส่งมาให้ (4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ (5) โครงการบางระกำโมเดลมีแนวทาง                                  
และวิธีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม และการประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย (1) เกิดกระบวนการ                                     
เรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาน้ำท่วมของบุคลากรภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่โครงการ                                             
บางระกำโมเดล (2) ประชาชนมีความพึงพอใจต ่อแนวทางการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ                            
และ (3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน หลังจากที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการประเมินผลผลิต ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการบางระกำโมเดล 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มีทุกครัง้ มีบ้าง ไม่มี 
การประเมินผลผลิต    
1)  ประชาชนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันก่อนที่จะถึงฤดูน้ำ
หลาก     ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

✓   

2)  ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำไม่ท่วมมาก มีการระบายน้ำได้ดีและมีน้ำ
บางส่วน     อยู ่ในลำน้ำยม เพื ่อใช้ในการเพาะปลูกในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 

✓   

3)  หลังน้ำท่วมสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำนาข้าวได้
อย่างเพียงพอ 

 
 ✓ 

4)  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ✓   
5)  โครงการบางระกำโมเดลมีแนวทางและวิธีการบริหารจัดการน้ำที่
เหมาะสม ✓ 

  

การประเมินผลลัพธ์    
1)  เกิดกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาน้ำท่วม 
     ของบุคลากรภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่โครงการบางระกำ
โมเดล 

✓   

2)  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการบริหารจัดการน้ำของ
ภาครัฐ ✓ 

  

3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ ้น หลังจากที่มีระบบการบริหาร
จัดการน้ำ ✓ 

  

 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 1)  ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการบางระกำโมเดล 
 (1)  ปัญหาจากระบบราชการ 
 สภาพป ัญหา : การบ ูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ  ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับโครงการ                                  
มีความเข้มข้นลดลง เนื่องจากภาครัฐให้ความสำคัญต่อโครงการลดลง และไม่มีบุคคลสำคัญในรฐับาล                                 
ลงพื ้นที ่ เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ จ ึงทำให้หน่วยงานภาครัฐที ่ เก ี ่ยวข้ อง                                   
ขาดความกระตือรือร้น ประกอบกับได้มีการโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                            
ไปบ้าง ซึ่งผู้ที่เข้ามาใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ จึงส่งผลทำให้การบูรณาการของหน่วยงาน                             
ต่างๆ ลดความเข้มข้นลง 
 ข้อเสนอแนะ : ภาครัฐควรมีนโยบายอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อผลักดันการบูรณาการ                                 
ของหน ่ วยงานภาคร ัฐ  ในการสน ับสน ุนการดำ เน ิ นงานของโคร งการบางระกำโมเดล                                                      
ให ้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ โดยไม่ปล่อยให้ประชาชนในพื้นที ่ต้องอยู่                                 
ตามลำพัง ต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น ในช่วงเวลาน้ำท่วม หน่วยงานด้านสาธารณะสุขต้องเข้าไป                            
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เยียวยา เป็นต้น ซ ึ ่งหากมีประชาชนในพื ้นที ่ไม ่เห็นด้วยกับโครงการ ก็อาจจะทำให้โครงการ                                 
หยุดชะงักได้ นอกจากนี้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับ                               
โครงการบางระกำโมเดลขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่เข้ามาใหม่ มีความรู้                               
ความเข้าใจในโครงการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐดีข้ึน 
 (2)  ปัญหาจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
 สภาพปัญหา : เกษตรกรที ่สมัครเข้าร่วมโครงการบางระกำโมเดล ใช้พันธุ ์ข้ าว                               
ที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก เนื่องจากมีอายุในการเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน จึงทำให้เกษตรกรเกบ็เกี่ยว                             
ผลผลิตข้าวได้ช้าลง ซึ่งอาจจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนถึงฤดูน้ำหลาก 
 ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานภาครัฐต้องทำการประชาสัมพันธ์ เพื ่อสร ้างการรับรู้                                 
และความเข้าใจในเรื่องของการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้ นที่                             
ล ุ ่มต่ำซ ึ ่งถูกกำหนดให้เป็นพื ้นที ่รองร ับน้ำหลาก โดยใช้ข้าวพันธุ ์ด ีต ามที ่กรมการข้าวแนะนำ                                     
เช่น กข.61 มีอายุไม่เกิน 90 วัน และ กข.41 มีอายุไม่เกิน 105 วัน เป็นต้น 
 สภาพปัญหา: เกิดการร้องเรียนของประชาชน ที ่อาศัยอยู ่ติดกับพื ้นที ่โครงการ                                   
เม ื ่อทำการปิดประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว เพื ่อใช้พื ้นที ่โครงการสำหรับเป็นพื ้นที ่หน่วงน้ำ                                 
ในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำมีระดับที่สูงข้ึน จึงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วม                                
พื้นที่การเกษตรหรือบ้านเรือนในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่โครงการ จึงทำให้เกิดการร้องเรียน                               
หรือฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย 
 ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานภาครัฐต ้องประชาสัมพันธ ์ เพื ่อสร ้างการร ับร ู ้และ                                
ความเข้าใจในเรื่องของขอบเขตโครงการ ขอบเขตของพื้นที่ชลประทาน การขึ้นทะเบียนเพาะปลูก                                 
ของเกษตรกร และการชดเชยค่าเสียหายทางด้านเกษตร ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ                                
อย่างทั่วถึง จากปัญหาการร้องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที ่โครงการ ซึ่งถูกน้ำทะลัก                                
เข้าท่วมพื ้นที ่การเกษตรหรือบ้านเรือนจนเสียหายนั้น หน่วยงานชลประทานควรสอบถามความ                               
สมัครใจเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ก็จะได้รับสิทธิ ในการฟื้นฟู เยียวยา                                
เท่าเทียมกับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ แต่หากไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานชลประทาน                             
ก็ต้องหามาตรการในการป้องกันน้ำไม่ให้ทะลักเข้าท่วมพื ้นที ่ดังกล่าว โดยอาจจะเสริมคันคลอง                                      
ชลประทานให้สูงข้ึน เป็นต้น 
 (3)  ปัญหาความเสียหายจากอุทกภัย 
 สภาพปัญหา: เกิดความเสียหายขึ ้น จากการใช้พื ้นที ่ลุ ่มต่ำของโครงการ สำหรับ                               
เป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งทำให้น้ำท่วมอาคารบ้านเรือน ถนนและสะพานที่ใช้สัญจร                                    
ถูกตัดขาดเป็นช่วงๆ เนื่องจากความแรงของกระแสน้ำ 
 ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องต้องช่วยซ่อมแซมอาคารบ้านเร ือน                                    
ที ่เสียหาย ตลอดจนต้องเร่งซ่อมแซมถนนและทางสัญจร ที ่ได้ร ับความเสียหายให้สามารถกลับมา                           
ใช้งานได้โดยเร ็ว และควรมีการยกระดับของถนนให้สูงขึ ้น เพื ่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้ในช่วง                                  
การเกิดอุทกภัย รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงท่อลอดถนนให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ                                   
ต้องหามาตรการควบคุม และบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามระดับและปริมาณควบคุม เพื ่อไม่ให้                              
กระทบกับเส้นทางสัญจรและน้ำท่วมในเขตชุมชน 
 (4)  ปัญหาจากสภาพภูมิประเทศ 



374 

 

 สภาพปัญหา: สภาพพื้นที ่ของโครงการไม่เอื้ออำนวยในการส่งน้ำและกระจายน้ำ                                 
เนื่องจากบางพื้นที่เป็นที่สูงทำให้การส่งน้ำล่าช้ากว่าแผน ประกอบกับปริมาณน้ำที่ได้รับการจัดสรร                              
มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถควบคุมและรักษาระดับน้ำในการส่งน้ำในคลองต่างๆ ได้ จึงทำให้ไม่สามารถ                               
ส่งน้ำและกระจายน้ำให้แก่เกษตรกร ทำการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด 
 ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากพื้นที่ของโครงการบางระกำโมเดลมีประมาณ 380,000 ไร่                                
(ใช้ระดับน้ำท่วมสูงสุด พ.ศ. 2560 เป็นเกณฑ์) ซึ่งในปัจจุบันคิดว่าน่าจะเต็มศักยภาพของโครงการแล้ว                             
และไม่ควรขยายพื้นที ่ออกไปอีก เพราะมีสภาพภูมิประเทศเป็นที ่สูง ซึ ่งโครงการไม่สามารถส่งน้ำ                                                
และกระจายน้ำให้แก่เกษตรกร ทำการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที ่กำหนดได้                                    
นอกจากนี้หากขยายพื้นที ่โครงการออกไปอีก จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ ้นแล้วเข้าท่วมพื ้นที ่อยู ่อาศัย                               
ของประชาชนมากขึ้น สำหรับพื้นที่โครงการซึ่งเป็นที่สูง หน่วยงานชลประทานก็ต้องสูบน้ำเข้าไปช่วย                                 
โดยการจัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้โครงการ                                  
สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 (5)  ปัญหาจากปัจจัยภายนอก 
 สภาพปัญหา: การขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารชลประทาน คลองส่งน้ำ                                  
คูส่งน้ำ อาคารควบคุมการระบายน้ำ คลองผันน้ำ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่แก้มลิง หรือการเสริมคันคลอง                              
ชลประทานให้สูงข้ึน เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำให้ได้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการ 
 ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทาน                                     
ที ่ 3 มีหน้าที ่ร ับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำของโครงการบางระกำโมเ ดล โดยโครงการส่งน้ำ                                  
และบำรุงรักษายมน่าน ได้นำเอาระบบของธรรมชาติที ่มีอยู ่เดิม  เช่น คู คลอง และสิ ่งก่อสร้าง                                     
เช่น ประตูระบายน้ำ ซ ึ ่งเป ็นส ิ ่งก ่อสร้างเดิมของหลายๆ หน่วยงานในพื ้นที ่ เข้ามาผนวกเป็ น                                     
พื ้นที ่โครงการ และเพื ่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และสามารถเก็บกักน้ำ                                          
ให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที ่โครงการแล้ว จำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคาร                                   
ชลประทาน คลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ อาคารควบคุมการระบายน้ำ คลองผันน้ำ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่แก้มลิง                                
หรือการเสริมคันคลองชลประทานให้สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื ่องของโครงการบางระกำ                                  
โมเดล และพัฒนาโครงการให้ด ีข ึ ้น จ ึงจำเป ็นต้องได ้ร ับการสนับสนุนในด ้านงบประมาณ                                           
จากภาครัฐต่อไป 
 สภาพปัญหา : การเกิดอุทกภัยขึ ้นเร ็วกว่าปกติก ่อนเดือนสิงหาคม เนื ่องจาก                                   
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการบางระกำโมเดล ยังไม่ได้                             
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในการทำนาปี จึงทำให้น้ำเข้าท่วมและสร้างความเสียหายต่อพื้นที่นาข้าว 
 ข้อเสนอแนะ: ในกรณีที ่เกิดอุทกภัยขึ ้นก่อนเดือนสิงหาคม ซึ ่ง เกษตรกรยังไม่ได้                                
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในการทำนาปี และจำเป็นต้องใช้พื้นที่ลุ่มต่ำของโครงการ สำหรับเป็นพื้นที่รองรับ                              
น้ำหลากแล้ว ภาครัฐต้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกร ที ่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบั ติ                                   
กรณีฉุกเฉิน ที ่ข ึ ้นทะเบียนไว้ก ับหน่วยงานที ่กำกับดูแลด้านการเกษตร ของกระ ทรวงเกษตร                                   
และสหกรณ์ก ่อนเกิดภัยพิบ ัต ิแล้วเท่านั ้น เช่น การช่วยเหลือเป็นเงินหรือเป็นปัจจ ัยการผลิต                                  
การช่วยเหลือค ่าว ัสด ุซ ่อมแซมหรือก่อสร ้างที ่อย ู ่อาศ ัย ค ่าว ัสด ุซ ่อมแซมหรือสร ้างยุ ้งข้าว                                    
รวมถึงโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล และคอกสัตว์ที ่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น เพื ่อเป็นการสร้าง                                
ขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ 
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 2)  ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 (1)  ควรมีการศึกษาข้อมูลโดยการใช้วิธีการอื ่นๆ นอกจากการใช้การสัมภาษณ์                                    
แบบเจาะลึก เช่น การใช้แบบสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และควรใช้ตัวแบบในการประเมิน                                               
อื่นๆ มาประกอบในการประเมินผลโครงการ ที่นอกเหนือไปจาก CIPP Model เพื่อให้ผลการประเมิน                                
โครงการที่ได้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 (2)  เนื ่องจากขอบเขตพื ้นที ่ของโครงการบางระกำโมเดล ครอบคลุมพื ้นที ่ของ                                  
2 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ                                
อำเภอวัดโบสถ์ และจังหวัดสุโขทัย ซึ ่งได้แก่ อำเภอกงไกรลาศ ซึ ่งการศึกษาในครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษา                                             
ได้ทำการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที ่ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกเท่านั ้น ดังนั ้น เพื ่อให้                                 
ผลการประเมินโครงการที่ได้ มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือมากข้ึน จึงควรจะทำการศึกษาให้ครอบคลุม   
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 
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เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบา้น
คลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล และมีโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก 
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลองยังเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ  ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบรหิารจัดการทีด่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเภทโดดเด่น (เทศบาลตำบล) จากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งทำให้ผู้วิจัยสนใจประเด็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นเทศบาล
ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยทั่วไปแล้วในพื้นที่อำเภอเมืองมักจะประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง แต่เทศบาลตำบลบ้านคลองกลับมีบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
และยังเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอีกด้วย  
ดังน ั ้น ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงสนใจที ่จะศ ึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและปัจจ ัยที ่ส ่งผลสำเร ็จใน 
การบริหารจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยผู้วิจัยจะนำผลการศึกษามาวิเคราะห์และ
ถอดบทเร ียนเพ ื ่อนำไปส ู ่ข ้อเสนอแนะแนวทางการบร ิหารจ ัดการขยะม ูลฝอยท ี ่ด ีส ำหรับ 
องค์กรปกครองส่วนทองถ่ินอื่น ๆ ต่อไป 
 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอย, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, เทศบาลตำบลบ้านคลอง  

1. บทนำ 
ปัญหาขยะมูลฝอยเปน็ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนทุก

ปี โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การเพิ ่มขึ ้นของประชากร การ ขยายตัวของเศรษฐกิจ  
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก หรือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้

                                                   
11 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและวิถีการดำเนินชีวิต จนกอ่ให้เกิด
ปริมาณของเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การก่อให้เกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่าง ๆ  
(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562)  

จากสถานการณ์ข้างต้น ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ 7,777 แห่ง ประมาณ 27.06 ล้านตัน หรือ 74,130 ตันต่อวัน 
มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มข้ึนจาก 1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนของขยะ
มูลฝอยที่เกิดข้ึน ในกรุงเทพมหานคร 4.21 ล้านตัน ในเขตเทศบาล และเมืองพัทยา 11.16 ล้านตัน และใน
องค์การบริหารส่วนตำบล 11.69 ล้านตัน นอกจากนี้มีขยะเก่ายังตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ท ั ่วประเทศท ี ่ย ังดำเน ินการจ ัดการไม ่ถ ูกต ้องอ ีกประมาณ 9.96 ล ้านต ัน ในป ี พ.ศ. 2560  
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน คือ จำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของเมือง 
และสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ 
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ทำให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้ามากข้ึน และการหลั่งไหลเข้า
มาของแรงงานข้ามชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562: 1-2; กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 7-12) 
และในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.82 ล้านตัน ซึ่งมีสาเหตุจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่สูงข้ึนส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะทว ี ค ู ณมากข ึ ้ น  โดยในป ี  พ .ศ.  2561 ขยะม ู ลฝอยได ้ ถ ู กค ั ดแย ก ณ ต ้ นทาง และ 
นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล ้านตัน เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา อีกจำนวน 10.88 ล ้านตัน ถูกกำจัด 
อย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะบนแนวคิด 3R–ประชารัฐ มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง 
โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562: 36)  

แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณขยะที่ถ ูกกำจัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ยังมีปริมาณน้อย 
เมื่อเทียบกับจำนวนขยะที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ ใกล้ชิดกับประชาชน
และครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ มีอำนาจหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่รวมถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น 
1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลกัการและไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง
เป็นจำนวนมาก 2) การคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที ่ส่วนบุคคล 3) 
นโยบายของผู ้บริหารท้องถิ ่นขาดความต่อเนื ่องและไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย  
4) มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งไม่มีระบบ
เก ็บรวบรวมและขนส่งขยะม ูลฝอยแบบแยกประเภท เพ ื ่อรองร ับการค ัดแยกขยะมูลฝอยที่  
ต้นทางได้ 5) ยังไม่ปรากฏแผนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที ่ยว 6) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบ 
ด้านนโยบาย กฎหมาย แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2559: 11-12) จึงทำให้
ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนทุกปี ซึ่งจะ
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ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดผลกระทบในด้านอื่น ๆ 
ตามมา 

ทั้งนี ้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สุขภาพ ระบบการขนส่ง ฯลฯ ซึ ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญทางภาคเหนื อตอนล่างก็ว่าได้ 
ด้วยความที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าว จึงหลีกหนีไม่พ้นกับปัญหาการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยภายใน
จังหวัด และยังมีแนวโน้มที ่จะเพิ ่มมากขึ ้นทุกปีตามอ ัตราการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากร  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมในการบริโภคของประชาชน จากสถานการณ์ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 102 แห่ง มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนทุกปี ทั้งที่มีการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพและไม่มีประสทิธิภาพ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 32 แห่ง ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีในระดับหนึ่ง มี
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 902.96 ตัน/วัน เป็นขยะมูลฝอยชุมชนที่กำจัดถูกต้อง 345 ตัน/วัน 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 280.61 ตัน/วัน และขยะมูลฝอยชุมชนที่กำจัดไม่ถูกต้อง 
2 7 7 . 3 5  ต ั น / ว ั น  ( ก ร ม ค ว บ ค ุ ม ม ล พ ิ ษ , 2 5 6 2 : 3 5 )  จ ะ เ ห ็ น ไ ด ้ ว ่ า ใ น จ ำ น ว น  
32 แห่ง แม้จะมีปริมาณขยะเพิ ่มขึ ้นทุกปี แต่กลับมีการบริหารจัดการขยะที่เพิ ่มขึ ้นได้เป็นอย่างดี 
เทศบาลตำบลบ้านคลองเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่  
ถูกหลักสุขาภิบาล และมีโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลองยังเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจประเด็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและความสำเร็จในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื ่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล 
บ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัย
ได ้กำหนดกล ุ ่มต ัวอย ่างแบบเฉพาะเจาะจง ท ี ่ม ีความรู้  ความเข ้าใจ และสามารถตอบสนอง 
ต่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้มีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
ท้องถิ ่น 2) ข้าราชการท้องถิ ่นที ่ เก ี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3) ผ ู ้นำชุมชน และ  
4) ประชาชนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ผู ้วิจัยได้นำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์แบบ 3 เส้า (สุภางค์ จันทวานิช, 2543: 129-130) คือ วิเคราะห์ข้อมูล
จาก 3 แหล่ง ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการท้องถ่ิน ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน โดยผู้วิจัยมีประเด็น
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอย กระบวนการบริหารจัดการขยะ
ม ู ลฝอย บทบาทของผ ู ้ น ำ /แกนนำช ุ มชน และการม ี ส ่ วนร ่ วมของประชาชน รวมทั้ ง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ให้สัมภาษณ์ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถนำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได้ ดังนี้ 

 
  

  

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
5. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 5.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก  

เทศบาลตำบลบ้านคลองมีพื้นที่ 8.1 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 13,956 คน ประชากรแฝงประมาณ 12,000 คน มีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเกิดขึ ้นก่อนเริ ่มดำเนินโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ประมาณ 14.23 ตัน/วัน หรือประมาณ  
427 ตัน/เดือน เมื่อเริ่มดำเนินโครงการถึงวันสิ้นสุดการดำเนินโครงการแล้วเหลือปริมาณขยะทั่วไปที่จะนำไป
กำจัดที่ปลายทางเฉลี่ย 7.61 ตัน/วัน หรือประมาณ 2,739 ตัน/ปี ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 23.90 หรือลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจำนวนปริมาณขยะทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามเป้าหมายโครงการ 
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านคลองดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้แก่ ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนออกบริการเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้ความรู้และสาธิต 
การคัดแยกขยะแต่ละประเภท (ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามคร ัวเร ือน/ช ุมชน ส ่วนราชการ และร ้ านค ้าได ้ทราบ และขอความร ่วมม ือประชาชน  
คัดแยกขยะ ดังนี้ 

กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- คัดแยก   - ขนส่ง 
- รวบรวม  - แปรสภาพ 
- ทำลาย 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากผู้นำ/แกนนำ
ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แนวนโยบายผู้บริหาร 
- ความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุ

อุปกรณ์ และวิธีการจัดการหรือองค์ความรู้ 

ความสำเร็จในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ 
เทศบาลตำบลบ้านคลอง  
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(1) หอกระจายข่าวแบบไร้สายที่มีลำโพงขยายเสียงกระจายครอบคลุมในทุกชุมชน 
หมู่บ้านจำนวน 53 จุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

(2) ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้และ 
สาธิตการคัดแยกขยะแต่ละประเภท (ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป) ให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายตามครัวเรือน/ชุมชน ส่วนราชการ และร้านค้าได้ทราบ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน
แนวคิด “บ้านเรา เป็นบ้านคัดแยกขยะฯ” ด้วยกระดาษขนาด A4 เคลือบพลาสติกแข็ง จำนวน 2,000 
แผ่น และแผ่นพับจำนวน 1,000 แผ่น 

2) ดำเนินการมอบภาชนะรองรับขยะ ให้แก่ครัวเรือน/ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,308 ชุด 
ครอบคลุมการใช้บริการทั้ง 5,914 ครัวเรือน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครัวเรือน/ชุมชน ได้มีการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง และทิ้งขยะลงในภาชนะที่เทศบาลได้มอบให้อย่างถูกประเภท ถูกที่ และถูกถังต่อไป 

3) เทศบาลตำบลบ้านคลอง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยใน
จุดที่กำหนด พร้อมกำหนดเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน ที่ได้ติดตั้ง
สำหรับรองรับขยะอันตรายตามชุมชน/หมู่บ้าน/ครัวเรือน/ชุมชน/ส่วนราชการ ไว้จำนวน 7 จุด เพื่อให้
ประชาชนได้นำขยะอันตรายที่คัดแยกมาทิ้ง และเทศบาลตำบลบ้านคลองเก็บรวบรวมและส่งไปกำจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

4) มอบภาชนะรองรับขยะ ตัวอย่างการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ให้กับหน่วยงานราชการ  
ในพื้นที่ที่เคยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อเป็นต้นแบบนำร่อง
ให้กับหน่วยงานราชการที่เพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในปัจจุบัน ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถกูต้อง 
และสามารถนำขยะที่คัดแยกได้แต่ละประเภทนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

5) จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทางระหว่างเทศบาลฯ กับหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ จำนวน 17 แห่ง และครัวเรือน/ชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  
8 ชุมชนและ 5 หมู่บ้าน สถานประกอบการ/ร้านค้า จำนวน 179 แห่ง 

6) การดำเนินการเก็บรวบรวม แล้วนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์จำแนกตามประเภทของ
ขยะอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของเทศบาลตำบล
บ้านคลอง ดังตารางที่ 5.1 

ตารางท่ี 5.1 วัน เวลา สถานที่ทีป่ระชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่กำหนด  
ประเภท วัน พื้นท่ีดำเนินการ 

ขยะท่ัวไป ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 
เวลา 05.30-16.30 น. 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดยาง, หมู่ที่ 2 บางสะแก, หมู่ที่ 3 บางสะแก, หมู่ที่ 4 บ้าน
คลอง และหมู่ที่ 5 บ้านคลอง เก็บขนโดยรถยนต์จัดเก็บขยะทั่วไป 
หมายเลขทะเบียน 82-4805 พิษณุโลก, 81-3896 พิษณุโลก, 81-9325 
พิษณุโลก และ บห 5748 พิษณุโลก  

ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี, 
เสาร์ 
เวลา 05.30-16.30 น. 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดยาง, หมู่ที่ 2 บางสะแก, หมู่ 4 บ้านคลอง, หมู่ 5 บ้าน
คลอง เก็บขนโดยรถยนต์จัดเก็บขยะทั่วไปหมายเลขทะเบียน 82-4805 
พิษณุโลก, 81-3896 พิษณุโลก, 81-9325 พิษณุโลก และ บห 5748 
พิษณุโลก 

ขยะอินทรีย์/ 
ขยะเปียก 

ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หมู่ที่ 3 บางสะแก, หมู่ที่ 5 บ้านคลอง เก็บขนโดยรถยนต์จัดเก็บขยะ
อินทรีย์/ขยะเปียก หมายเลขทะเบียน บว 6804 พิษณุโลก 
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ประเภท วัน พื้นท่ีดำเนินการ 
ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี, 
เสาร์ 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดยาง, หมู่ที่ 2 บางสะแก, หมู่ที่ 4 บ้านคลอง   
เก็บขนโดยรถยนต์จัดเก็บขยะอินทรีย์/ขยะเปียก หมายเลขทะเบียน  
บว 6804 พิษณุโลก 

ขยะรีไซเคิล ทุกวันจันทร์-เสาร์   
เวลา 08.30-16.30 น. 

หมู่ที่ 2 บางสะแก จุดรับซ้ือ 1 จุด (นางทองคำ ม่ิงภูนา 10/1 หมู่ 2 
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) 

ทุกวันจันทร์-เสาร์  
เวลา 08.30-16.30 น. 

หมู่ที่ 4 บ้านคลอง จุดรับซ้ือ 1 จุด (นางพัว บุญเกิด 293 หมู่ 4 ตำบล
บ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) 

มูลฝอยท่ีเป็น
พิษหรอืขยะ

อันตราย
ชุมชน 

1. ให้ทุกครัวเรือนนำไปรวบรวมในจุดที่ อปท. กำหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน  
2. เทศบาลจะนำขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชนนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกในทุก ๆ หน่ึงเดือน 

 
ตารางท่ี 5.2 เส้นทางการเกบ็ และขนมลูฝอย  

ประเภท วัน พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ขยะท่ัวไป ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 

เวลา 05.30-16.30 น. 
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน 82-4805 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่บ้านริมน่าน ถึงซอยหลังโรงแรมบ้านคลองรี
สอร์ท 
หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ วัดสุดสวาสดิ์ ถึงถนนริมน้ำหมู่บ้านบางสะแก 
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน 81-3896 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ คอนโดพิษณุโลกทาวเวอร์ ถึง ซอยเย็นจิตร 
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่บ้านหรรษนันท์ 7 ถึงถนนสิงหวัฒน์ 
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน 81-9325 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ปากทางเข้าหมู่บ้านสิงหวัฒน์ ถึง ท้ายหมู่บ้าน
สิงหวัฒน์ 
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน บห 5748 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยบ้านจ่าเพียร ถึง ถนนสิงหวัฒน์  
หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยสุขประชา ถึง ซอยม่วงยิ้ม 
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยผลเกิด ถึง ซอยนเรศวรช่างกล 
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน สวท.พล-ทะเลแก้ว ถึง ซอยแก้วลบ 

ขยะท่ัวไป ทุกวันอังคาร, 
พฤหัสบดี, เสาร์ 
เวลา 05.30-16.30 น. 

รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน 82-4805 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ปากทางเข้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึง 
ท้ายค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน 81-3896 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยดำริพัฒนา ถึง ถนนสิงหวัฒน์ 
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยบันเทิง ถึง ถนนสิงหวัฒน์ 
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน 81-9325 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ปากทางเข้าหมู่บ้านหรรษนันท์ 7 ถึง ท้ายหมู่บ้าน
หรรษนันท์ 7  
รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน บห 5748 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่บ้านเกศกานต์วิลเลจ ถึง ถนนสิงหวัฒน์  
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ประเภท วัน พ้ืนท่ีดำเนินการ 
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยดำริพัฒนา ถึง ถนนสิงหวัฒน์ 
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ คลองชลประทาน ถึง หมู่บ้านสีหราชเดโชชัย  

ขยะอินทรีย์/ 
ขยะเปียก 

 

ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 
เวลา 08.30-16.30 น. 

รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน บว 6804 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยอัยโยธิน ถึง บ้านสวนธนาสุข 
หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน สวท.พล-ทะเลแก้ว  
ถึงหมู่บ้านหรรษนันท์ 7 

ทุกวันอังคาร, 
พฤหัสบดี, เสาร์ 
เวลา 08.30-16.30 น. 

รถเก็บขนหมายเลขทะเบียน บว 6804 พิษณุโลก  
หมู่ที่ 1, 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ถึง  
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
หมู่ที่ 4 ถนนคลองชลประทาน ถึง ถนนสิงหวัฒน์ 

มูลฝอยท่ีเป็น
พิษหรือขยะ

อันตราย
ชุมชน 

ทุกวันพฤหัสบดีใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หมู่ 1 วัดยาง, หมู่ 2 วัดไก่เขี่ย, หมู่ 3 วัดสุดสวาสดิ์  
หมู่ 4 หมู่บ้านสิงหวัฒน์ และ 5 หมู่บ้านหรรษนันท์ 7, ด้านหน้าทะเลแก้ว  
รีสอร์ท, เทศบาลตำบลบ้านคลอง  

ทุกวันพฤหัสบดีใน
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หมู่ 1 วัดยาง, หมู่ 2 วัดไก่เขี่ย, หมู่ 3 วัดสุดสวาสดิ์  
หมู่ 4 หมู่บ้านสิงหวัฒน์ และ 5 หมู่บ้านหรรษนันท์ 7, ด้านหน้าทะเลแก้ว  
รีสอร์ท, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 

 
5.2 ป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อความสำเร ็จในการบร ิหารจ ัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลตำบล 
บ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลอง เกิดจากหลายปัจจัย
น ับต ั ้ งแต ่บทบาทผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  กระบวนการบร ิหารจ ัดการ รวมถ ึ งการม ีส ่ วนร่ วม 
จากภาคประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำเสนอต่อไปนี้ 

1) แนวนโยบายของผู้บริหาร ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ให้ความสำคัญปัญหาขยะ
ในพื้นที ่ โดยเริ ่มมาตั ้งแต่ปี พ .ศ. 2557 เทศบาลเริ ่มจากการคัดแยกขยะแบบง่าย คือ กำหนดให้
ประชาชนในชุมชนแยกระหว่างขยะเปียกกับขยะแห้งเท่านั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าการคัดแยกขยะ
เป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีสร้างความเช่ือให้กับประชาชนด้วยการจัดการขยะแบบแยก
ประเภท โดยเทศบาลได ้จ ัดให ้ม ีรถเก็บขยะแห้งหร ือขยะท ั ่วไป และรถเก ็บขยะเปียกหรือ 
ขยะอินทรีย์ ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ประชาชนมั่นใจว่า เมื่อประชาชนคัดแยกขยะแล้ว เทศบาลก็ได้มีการ
จัดเก็บอย่างถูกต้อง โดยไม่ใช่การเก็บขยะเหมือนพื้นที ่อื ่นที่ใช้รถเก็บขยะเพียงคันเดียว ซึ ่งแม้ว่า
ประชาชนจะคัดแยกขยะ แต่คนจัดเก็บก็นำขยะที ่ประชาชนคัดแยกแล้วไปรวมกันเหมือนเดิม 
ทำให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในการคัดแยกขยะ ดังคำกล่าว: 
“นโยบายของผู้บรหิารต้องการขับเคลือ่นอย่างจรงิจงั สำหรับวิธีการจัดการ คือวิธีการจัดการขยะของ
เทศบาลมีความเช่ือมโยงกบันโยบายของรัฐระดบัประเทศ ภาค จังหวัด อยู่พอดี ในเรื่องของการคัดแยก
ขยะต้ังแต่ปีพ.ศ.2557ส่วนการคัดแยกขยะของรฐัทำต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2559 มี 4 ประเภท สุดท้ายอปุกรณ์
เครื่องมือ มีเพียงพอตอ่การบรหิารจัดการขยะแบบแยกประเภท ไม่ใช้เครื่องมือปนกันระหว่างรถเก็บ
ขยะทั่วไป ไม่เก็บขยะอินทรีย์ เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจว่าสุดท้ายเอาไปรวมกันหรือไม่ เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นใหป้ระชาชนต้ังแต่เรื่องอุปกรณ์และวิธีการ ให้เห็นว่าข้ันตอนการทิ้งแยกแล้ว เทศบาลก็ขนส่ง
แยกกัน สุดท้ายก็ไปกำจัดแยกกัน แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งมีระบบให้ประชาชนคัดแยก
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ขยะ4ถัง แต่รถขยะเก็บคันเดียว ประชาชนก็เลยเข้าใจว่า จะคัดแยกขยะทำไมในเมื่อยกขึ้นรถคัน
เดียวกันไป ทำให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่น”12 

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลองยังมีการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน
อื่น รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน ดังคำกล่าว: 
  “พยายามสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ใหเ้ข้าถึงประชาชนซึ่งมีความหลากหลายไลฟ์สไตล์ เป็นความ
ท้าทายมากๆต่อข้อจำกัดของชุมชนเมืองซึ่งเป็นที่ทราบกันดีกว่ามีระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนที่
ค่อนข้างต่ำ การเข้าหาผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพและบรบิทชุมชนที่มีตน้ทุนความเข้มแข็งเพื่อสรา้งพืน้ที่
ต้นแบบ ก่อนที่จะมกีารขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ การให้ข้อมูลป้อนกลบัทีส่ะท้อนถึงปญัหาและข้อมลูที่รอบ
ด้าน เช่ือมโยงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน ในรูปแบบทีเ่ข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก สปอต
โฆษณาสั้น ๆ จะทำให้ประชาชนซึมซับและเกิดความตระหนัก”13 

2) ความพร้อมด้านทรัพยากร เทศบาลตำบลบ้านคลองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  
ความพร้อมด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ นอกจากนี้ประชาชน
ยังให้ความร่วมมือในการจัดการขยะเป็นอย่างดี ดังบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารและข้าราชการท้องถ่ิน ได้กล่าว
ว่า:  

“มีปัจจัยทั้ง 4 ด้าน (4M) ตั้งแต่คน โดยคนมองใน 2 เรื่อง คือ ผู้ใช้บริการ ค่อนข้างให้ความ
ร่วมมือในเรื่องการคัดแยกขยะ ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อช้ีแจง
เหตุผลว่าทำไมต้องปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณภาพของงานบริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการ ความสามารถของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก งบประมาณมีเพียงพอ”14 

“เทศบาลตำบลบ้านคลองประสบสำเรจ็ในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย เนื่องจากการรวมและ
ประสานกันทัง้หมด ทกุอย่างหากไปเหลือ่มลำ้กันกจ็ะไมร่าบรื่น ยกตัวอย่าง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
ถึงแม้ว่าบุคลากรจะดี ก็จะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาในเรือ่งการคัดแยกขยะ ฉะนั้นพอประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีมกีระบวนการจดัเกบ็ขยะที่ดี เป็นไปตามที่กำหนด อาจเกิดความคาดเคลือ่นบ้าง เช่น 
รถเสีย เป็นต้น ในด้านบุคลากรเทศบาลมีความรบัผดิชอบ เจ้าหนา้ทีเ่อาใจใสเ่รือ่งกระบวนการการ
จัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัแตล่ะฝ่ายงานในแตล่ะระดับ ชุมชนมกีารคัดแยกขยะ รถเกบ็ขยะมีความ
รับผิดชอบเรือ่งการจัดเก็บเรียบรอ้ย จดัเก็บตรงวัน เจ้าหนา้ที่มีการควบคุมการทำงานการปฏิบัตงิานของ
คนงานมีการควบคุมดแูลรถ มีการติดตามเรื่องโครงการทีด่ำเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหม ปจัจบุัน
ควบคุมเรือ่งกระบวนการ การเตมิอากาศ ความไวของการยอ่ยสลาย องค์ความรูน้วัตกรรมกม็ผีลต่อ
ความสำเรจ็เช่นกนั ด้านงบประมาณเพียงพอเพราะระบบนีไ้ม่ได้ใช้งบประมาณมากจะใช้งบประมาณใน
เรือ่งการฝงักลบและการจา้งคนงานแตง่บประมาณเรือ่งการพสัดุไมม่าก ปหีนึง่ซือ้ถังพลาสตกิ เพือ่รองรบั

                                                   
12 สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง. 
13 สัมภาษณ์นักบริหารงานสาธารณสุข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง. 
14 สัมภาษณ์นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านคลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง. 
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การลงทะเบียนของประชาชนในการคัดแยกขยะ ด้านเครือ่งมือถือเป็นหัวใจสำคัญ แตร่ะดับผูบ้ริหาร คน 
ถือว่าสำคัญกว่า เพราะคนเปน็ผูก้ำหนดนโยบาย ดูแลเรื่องคนวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ต้องวางแผนให้ดี เช่น 
การซือ้รถ เนือ่งจากระยะเวลา 1 -2 ปี รถขยะอาจเสือ่มสภาพ ตอ้งคิด และวางแผนกอ่นทีร่ถจะ
เสือ่มสภาพจากการใช้งาน ปจัจุบนัมรีถขยะ 6 คัน ซึง่มเีพียงพอ และมรีถสนับสนุน 1 คัน เพือ่ไม่ให้สะดุด
เรือ่งการจดัการ และเวลา 
มีรถเสีย”15 

3) กระบวนการจัดการขยะ จากข้างต้น เทศบาลตำบลบ้านคลองได้เริ่มจากการสร้างความ
เข้าใจแบบง่ายให้กับประชาชนในท้องถิ ่น โดยการคัดแยกขยะแห้งและขยะเปียกก่อน และจัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะ 2 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป และถังขยะเปียก (ส่วนขยะอันตรายได้ดำเนินการตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกันกับ อปท. อื่น ๆ ส่วนขยะรีไซเคิลให้ประชาชนดำเนินการ
รวบรวมและดำเนินการเองตามอัธยาศัย) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายไม่เกิดความสับสน ทั้งนี้ เทศบาลก็
มีรถจัดเก็บขยะแยกประเภท คือ รถสำหรับเก็บขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ รวมถึงได้กำหนดระบบการ
เ ก ็ บ ข น  ม ี ร ะ บ บ ก า ร เ ก ็ บ ข น แ บ บ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท  ค ื อ  ร ถ เ ก ็ บ ข น ข ย ะ ท ั ่ ว ไ ป  แ ล ะ 
รถเก็บขนขยะเปียก โดยแบ่งพื้นที่เก็บขนเป็น 2 โซน แบบวันเว้นวันคือ จันทร์-พุธ-ศุกร์ และอังคาร-
พฤหัสบด-ีเสาร์ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

“การคัดแยกขยะมี 2 ถัง คือ มีการคัดแยกขยะเพียง 2 ชนิด คือ ขยะเปียกและ 
ขยะแห้งหรือขยะทั่วไป ขาดการแยกขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ประชาชนเกิดความสับสน ทิ้งขยะ
ผิดประเภท จนทำให้ขยะปนรวมกัน จึงคัดแยกขยะเป็น 2 ถังแต่เทศบาลก็มเีสริมในรถขยะก็จะมีทีเ่ก็บ
ขยะอันตรายไว้สำหรับใส่ขยะอันตราย การเก็บรวบรวมและขนส่ง คือ มีรถเก็บขยะ 2 ประเภท การแปร
สภาพ คือ ขยะอินทรีย์ การจัดการทีเ่ทศบาลโดยใส่ในถังหมกัขยะฯ ส่วนขยะทั่วไปมีการทดลองคัดแยก
ขยะเพื่อทำเช้ือเพลิง (RDF) โดยทำ MOU กับ วงษ์พาณิชย์ ส่งต่อให ้
วงษ์พาณิชย์จะมีรถมาขนขยะที่ได้คัดแยกออกมาว่าจะเป็นเช้ือเพลงิได้ ไปเข้ากระบวนการ สายพาน
ต่อไปทดลองแยกขยะทีส่ามารถเป็นเช้ือเพลิงได้ให้เกิดความชำนาญจนกว่าจะหารปูแบบที่เป็นระบบ
สายพานเอง เกิดเป็น ZERO WASTE มกีารเปิดรับฟงัความคิดเห็นจะทำโรงคัดแยกขยะ เพื่อนำไปเป็น
เช้ือเพลิงของเทศบาลเอง มกีารจัดหาอปุกรณ์เครื่องมือในการช่วยคัดแยก เพราะปจัจบุันใช้แรงงานคน
ในการคัดแยกอยู่ แต่ติดปัญหาเรื่องผังเมือง เป็นพื้นทีส่ีเหลือง  
หากเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็จะสามารถทำได้ ต่อไปก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากเกิดข้ึน ส่วนการ
ทำลาย ไปที่บอ่ฝงักลบเอกชนที่ท่าโพธ์ิ” 16 

 นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลองยังมีมาตรการหรือกุศโลบายในการกระตุ้นให้ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการคัดแยกขยะมากขึ้น กล่าวคือ ถังขยะจะเจาะรูไว้ ถ้าบ้านไหนไม่คัดแยก
ขยะก็จะรั่วเกิดกลิ ่นเหม็น และหากไม่แยกรถเก็บของเทศบาลก็จะทิ้งไว้ประมาณ 5 วัน ถึงจะเก็บ  
เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้รู้จ ักผลกระทบจากการไม่คัดแยกขยะ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น  
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชาชนรับผิดชอบในการคัดแยกขยะมากข้ึนดังคำกล่าว: 

                                                   
15 สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านคลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง. 
16 สัมภาษณ์นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านคลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง. 
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“มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย คือ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีแนวคิดจะ
ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด  ZERO WASTE ม า ต ร ก า ร ใ น อ น า ค ต  ค ื อ  ห า ก ไ ม่  
คัดแยกขยะก็จะไม่เก็บขยะ ปัจจุบันก็มีเทคนิคคือ ถังขยะใบใหญ่จะเจาะรูไว้ถ้าบ้านไหนข้ีเกียจเอาขยะอินทรีย์
ไ ป ใ ส ่ ไ ว ้ ก ็ จ ะ ร ั ่ ว เ ก ิ ด ก ลิ่ น เ ห ม ็ น  แ ล ้ ว ก ็ จ ะ ไ ม ่ ใ ห ้ ร ถ เ ก ็ บ ข ย ะ เ ก็ บ  
โดยทิ้งไว้ประมาณ 5 วัน ถึงจะเก็บ เพื่อให้รู้ว่าไม่คัดแยกขยะ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ประชาชนจะได้ตระหนักรู้
ตัวเองจนเกิดการคัดแยกขยะ”17 

4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากผู้นำ/แกนนำชุมชน และประชาชน 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เทศบาลตำบลบ้านคลองได้รณรงค์ให้ชุมชนและประชาชนคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
โดยเริ่มตั ้งแต่การคัดแยกขยะในครัวเรือน  ได้แก่ ขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะอันตราย เพื ่อสร้าง
จ ิตสำน ึกให ้ก ับคนในชุมชน นอกจากนี ้  เทศบาลได ้ร ่วมม ือก ับช ุมชนในเขตเทศบาลตำบล 
บ้านคลองในการทำประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังแสดงความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชน 
พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย คอยแนะนำให้คนในชุมชนคัดแยกขยะ 
ดังบทสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชนที่ได้กล่าวว่า: 
“สำหรบัชุมชนหมู่ 2 แยกเป็น 2 ส่วน คือ เทศบาลตำบลบ้านคลอง รณรงค์ให้คัดแยกขยะ แตจ่ะจัดเกบ็ขยะ
แห้ง คือ ขยะที่ไปรีไซเคิลได ้และขยะที่ตอ้งไปทำลาย จะมีการคัดแยกเองทีเ่ทศบาล ส่วนขยะเปียกจะจัดเกบ็
เฉพาะรา้นค้าเท่านั้น ชุมชนไมเ่กบ็ เพราะชุมชนมีน้อย ผู้ใหญบ่้านทำมา 10 กว่าปี มกีารแนะนำให้ชาวบ้าน
ฝังกลบ ซึง่ผูใ้หญ่ใช้วิธีฝังกลบอยู่ และกจ็ะกลายเป็นปุ๋ย คือ แต่ก่อนขุดหลมุธรรมดา ลึกลงไปและฝงั ก็จะ
เกิดกลิน่ จงึเปลี่ยนมาใช้ถังขนาด 50 ลิตร ตัดกน้ถัง และฝงัดินลงไป เทขยะเปียกใสล่งไปและมฝีาปิด ปอ้งกัน
แมลงวัน พอใสเ่ตม็ถังหรอืเหลือพื้นทีป่ระมาณ 10 ซม. ก็เอาดินกลบและย้ายถังไป ซึง่ดินปจัจุบันเป็นดินแข็ง
จึงใช้แบบนี้เพือ่เอามาปลกูต้นไม้ ปลกูผกั เมือ่ฝังแบบนี้ประมาณ 1 ปี ก็มีการเชิญชวนชาวบ้าน
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย ช่วยแนะนำ ออกรณรงค์ให้คัดแยกขยะ ช่วยกันฝงักลบขยะเปียก ใครไม่มีถังก็
ขุดหลมุธรรมดาแล้วหาอะไรปิดก็ได้ จึงทำใหล้ดภาระเทศบาลในการเก็บขนขยะเปียก เปน็การร่วมมอืกัน
จัดการขยะ และส่วนขยะทั่วไปที่คัดแยกขยะได้ให้แยกไว้ตามบ้าน จะมรีถ 
รับไปขาย แต่ถ้าใครไม่คิดที่จะขาย ให้ใส่ถุงแยกไว้ ก็จะมีคนมาขอใหเ้กบ็ไป ส่วนหากเป็นขยะอันตราย จะให้
ไปทิง้ทีจุ่ดรวบรวมขยะอนัตรายที่วัด”18  นอกจากนี้ ผู้นำ/แกนนำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลองมี
ส่วนร่วมกบัเทศบาลตำบลบ้านคลองในการคัดแยกขยะ ดังคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้: 

“ เ ท ศ บ า ล ม ี ก า ร เ ร ี ย ก ป ร ะ ธ า น ห ม ู ่ บ ้ า น  ห รื อ ก ร ร ม ก า ร ห ม ู ่ บ ้ า น จ ั ด ส ร ร  
ไปอบรมที่เทศบาล บางครั้งก็มีการลงพื้นที่อบรมที่หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่คนในหมู่บ้านจัดสรร โดยมี
ประมาณ 120 ครอบครัว ให้มีการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย พออบรมเสร็จแล้วมีการเซ็น 
MOU ข้อตกลงกันระหว่างเทศบาลกับบ้านทุกหลัง ว่าจะคัดแยกขยะอย่างไร ขยะอันตรายมีจุดรวบรวมเป็น
ถังสีแดงอยู่ในหมู่บ้าน ขยะเปียก ขยะแห้ง จะแจกถัง 2 ถัง โดยรถขยะแห้งมารับขยะประมาณตี 5 ขยะ

                                                   
17 สัมภาษณ์นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านคลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง. 
18 สัมภาษณ์ นาย ก. ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562. 
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เปียกรถจะมาประมาณ 10 โมง และจะมีป้ายติดหน้าบ้านว่าเป็นบ้านคัดแยกขยะ และจัดทำประกาศ
หมู่บ้าน ขอความร่วมมือให้คัดแยกขยะ และแจกคนในหมู่บ้านให้รับทราบ” 

 ส่วนประชาชนถือว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการคัดแยกขยะ มีความเข้าใจในการจัดการ
ขยะ คำนึงถึงผลกระทบเรื่องขยะในท้องถ่ิน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนไม่ได้ผลักภาระการจัดการปัญหา
ขยะให้แต่เทศบาล แต่เป็นการร่วมกันตั้งแต่ต้นทาง (คัดแยก) กลางทาง (การจัดเก็บ) และปลายทาง 
(การแปรสภาพ/การทำลาย) ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้: 
“มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะกับทางเทศบาลอย่างจริงจัง และเข้าร่วมประชุมกับทางชุมชน
บ้าง อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้คนในหอพักช่วยกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และคนที่พักอาศัยก็
ให้ความร่วมมืออย่างดี” 19 

จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านคลองนั้น
เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยนับตั้งแต่บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น แนวนโยบายของผู้บริหาร กระบวนการ
บริหารจัดการ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) แนวนโยบายของ
ผู้บริหาร เริ่มจากการคัดแยกขยะแบบง่าย คือ แยกระหว่างขยะเปียกกับขยะแห้ง ให้ความสำคัญกับการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายของเทศบาลในการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง 2) ความพร้อมด้านทรัพยากร 
เทศบาลตำบลบ้านคลองมีความพร้อมด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งด้านบุคลากร 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  น อ ก จ า ก น ี ้ ผ ู ้ น ำ / แ ก น น ำ ช ุ ม ช น แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ย ั ง ใ ห้  
ความร่วมมือในการจัดการขยะเป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามแนวนโยบายของผู ้บริหารท้อง ถ่ิน  
3) กระบวนการจัดการขยะ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจแบบง่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเริ่ม
จากการคัดแยกระหว่างขยะแห้งและขยะเปียกก่อน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายไม่เกิดความสับสน และ
เทศบาลมีรถจัดเก็บขยะแยกประเภท ทั ้งนี้ เทศบาลยังมีมาตรการหรือกุศโลบายในการกระตุ้นให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการคัดแยกขยะมากขึ้น 4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจากผู้นำ แกนนำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านคลองได้รณรงค์ 
ให้ชุมชนและประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อสร้าง
จิตสำนึกให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้เทศบาลได้ร่วมมือกับชุมชนในเขตเทศบาลในการทำประชาคมใน
แต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังแสดงความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชน พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียง  
ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย คอยแนะนำให้คนในชุมชนคัดแยกขยะ 
 
6. อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลตำบล
บ ้ านคลอง อำเภอเม ื องพ ิษณ ุ โลก จ ั งหว ั ดพ ิษณ ุ โลก พบว ่ า  เทศบาลตำบลบ ้ านคลอง  
มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะมีระบบในการจัดเก็บขยะที่สามารถแยกระหว่าง  
ขยะเปียกและขยะแห้ง ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาขยะของเทศบาล อีกทั้งเทศบาลยังมีนวัตกรรมในเรื่องการแปรสภาพขยะ โดยนำขยะเปียกหรือขยะ

                                                   
19 สัมภาษณ์ นาย ง. ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง. 



387 

 

อินทรีย ์ท ี ่ได้ มาใส ่ถังหมักขยะ เพื ่อให ้ได้ขยะอินทรีย ์ท ี ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยใช้หนอน  
ย่อยสลายขยะดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นคิดค้น และทดลองเป็นสถานที่แห่งแรก ส่งผลให้เกิด
เป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะอินทรีย์ ที ่ได้จากครัวเรือนของประชาชน และเกิดผลดีโดยตรงจาก
นวัตกรรมการคัดแยกขยะ ซึ่งผลผลิตที่ได้สามารถให้ประโยชน์กลับสู่ประชาชน คือ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ และ
สารปร ับปร ุงบำร ุงด ิน โดยเทศบาลจะแจกจ ่ายค ืนให ้ประชาชนท ี ่ค ัดแยกขยะให ้กั บเทศบาล 
เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนต่อไป ทั้งนี้ ทำให้ประชาชนเห็นว่า การคัดแยกขยะ นอกจากจะทำให้บริเวณ 
บ้านตนเองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังได้ประโยชน์จากขยะที ่แยกอีกด้วย นอกจากนี้ 
จากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะใน
ท้องถ่ิน โดยเทศบาลตำบลบ้านคลองมีศักยภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการจัดหารถจัดเก็บขยะที่สามารถแยก
ประเภทระหว่างรถจัดเก็บขยะเปียกและรถจัดเก็บขยะทั ่วไป ซึ ่งม ีส ่วนสำคัญที ่ทำให้ ประชาชน 
มีความเช่ือมั่นมากข้ึนในการคัดแยกขยะ ซึ่งสอดคล้องกับ สุชารี บุญศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัย
ความสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการขยะ
ม ู ลฝอยของเทศบาลเม ื องจ ั นทบ ุรี  ให ้ ม ี ประส ิทธ ิ ภาพ สามารถลดปร ิ มาณขยะในช ุมชน 
ลงได้ โดยมุ ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของผู ้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงาน และประชาชน  
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างดี เนื่องจากอยู่ใน
ชุมชนเขตเมืองสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้มาก โดยช่องทางที่เข้าถึงได้รับมาก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์
ทีวีท้องถิ่น แต่ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ จำนวนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรีมีความเหมาะสม บุคลากรสามารถเรียนรู้ และ
ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ และยังทราบถึงนโยบายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
เทศบาลตำบลบ้านคลองมีการดำเนินการเก็บรวบรวม แล้วนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์จำแนก
ตามประเภทของขยะอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล
บ้านคลองมีการประกาศ แนวทางการการบริหารจัดการขยะโดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการให้บริการ
จัดเก็บขยะอย่างชัดเจน ด้านการเก็บรวบรวมและการขนส่งที่แยกตามประเภทขยะ มีการกำหนด
เส้นทางการจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ และในขั้นสุดท้ายการกำจัดขยะ มีสถานที่ทำลายขยะหรือ
กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและมีการแปรสภาพขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มาลัย เอี่ยมจำเริญ (2557) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบางพลี จั งหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลี จำนวน 400 
ค น  โ ด ย เ ป ็ น ก า ร ศ ึ ก ษ า เ ช ิ ง ส ำ ร ว จ  ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ค ุ ณ ภ า พ  
ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในด้านการทิ้งขยะมูลฝอย พบว่า มีจำนวนถังขยะอย่าง
เหมาะสม มีการจัดทำข้อบัญญัติในด้านการจับ ปรับ สำหรับการทิ ้งขยะไม่ถูกที ่ และประชาชน  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ในด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยมีเจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บขยะอย่าง
เพียงพอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ และสามารถแก้ปัญหาร้องเรียนเรื่องขยะได้เป็น
อย่างดี และมีการกำหนดช่วงเวลาในการให้บร ิการจัดเก็บขยะ ในด้านการเก็บรวบรวมและ 
การขนส่ง มีการกำหนดเส้นทางการจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดเก็บขยะตรงเวลาและสมำ่เสมอ  
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มีการกำหนดเวลาและจำนวนเที ่ยวรถเก็บขยะ และมีการตรวจสอบและจัดเก็บขยะที่ตกหล่นจาก  
การขนย้ายไปกำจัด และสุดท้ายในด้านการกำจัดขั้นสุดท้าย มีสถานที่ทำลายขยะมูลฝอย โดยมีแยก
ทำลายตามลักษณะของขยะ มีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และมีการแปรสภาพขยะมูลฝอย 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น  
อีกทั้ง ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลองใหค้วาม
ร่วมมือและมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ ประสารโชค ธุวะนุติ 
และวิภวานี เผ ือกบัวขาว (2561) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมการบริโภคที ่ไม ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และขาดการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่สอดคล้องกันในแนวทางการ
บริหารจัดการขยะที่ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในท้องถิ่นทั้งภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันจัดการขยะในท้องถิ่น โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ขยะ ดังนี้ 1) กำหนดนโยบายและตัวชี้วัดของการบริหารจัดการขยะที่ชัดเจน 2) ให้ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา และประชาชนในชุมชน 3) สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการขยะ 4) บังคับใช้กฎหมายแก่ผู ้กระทำความผิดและผู ้ฝ ่าฝืนอย่างจริงจัง และ  
5) กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ควรมีการบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอื่น ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายใน
การบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 

2) ควรมีการจัดต้ังกลุ่มภาคีเครือข่ายของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ในการดำเนินงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  

7.2 ข้อเสนอแนะแก่เทศบาลตำบลบ้านคลอง 
1) เทศบาลตำบลบ้านคลองควรมีการต่อยอดโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน 

ระยะยาว กล่าวคือ การสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย เป็นต้น 
2) เทศบาลควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอยในเชิง 

พื้นที่ที่ลงลกึถึงระดับครัวเรือน และเพิม่สัดส่วนการนำกลบัมาใช้ใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น 
7.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาถึงเครือข่ายความร่วมมือ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับภาคเอกชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถ่ิน 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การประเมินกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
จังหวัดตาก ปี 2562 

                                                                                    สมพิศ สรเศรษฐวาณิช  
 

บทคดัย่อ  
 

                การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
จังหวัดตาก โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Individual in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 20 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Thematic analysis) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยการตรวจข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ผู ้ศ ึกษาจะดำเนินการร่วมกับการเขียนบันทึก 
(Memos) และจัดทำแผนผังเพื่อสรุปข้อค้นพบในการศึกษา         
ผลการศึกษา 1) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)  ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการ
ถ่ายทอดนโยบายที่ชัดเจน แต่ปัญหาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฯ ยังมีทักษะและ
ความเช่ียวชาญที่ไม่เพียงพอในกระบวนการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดทำแผนฯ มีการนำข้อมูลตัวชี้วัดตามนโยบายมาทบทวน  แต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมยังขาด
การให้ความสำคัญกับข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที ่ และปัญหาความต้องการในมุมมองของ
ประชาชนมาวิเคราะห์อย่างแท้จริง 2) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ของจังหวัดยังขาดการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดทำแผนฯ และยังมีปัญหาการแยกส่วน ขาดการบูรณาการในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และขาดความต่อเนื ่องในการจัดประชุมการวิเคราะห์ข้อมูล 3) การ
ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตัวแบบแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตากมีการ
กำหนดจุดหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
และมีการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอมีการจัดทำแผนงาน/
โครงการรองรับตามตัวชี้วัดและโครงการที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังพบปัญหาในระดับ
ตำบลที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ล่าช้าและขาดความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ระหว่างอำเภอกับตำบล ดังนั้นแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับ
จังหวัด ควรให้ความสำคัญในการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตัวแทน
ภาคประชาชนมาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมประเมินผล โดยอาศัยเวทีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการระดับจังหวัด ประสานเชื ่อมโยงงานสาธารณสุขกับงานมิติอื ่นๆครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองโดยพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เกิด
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
คำสำคัญ   กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก การประเมินกระบวนการ 3 ด้าน  ได้แก่  
1) ด้านปัจจัยนำเข้า  2) ด้านกระบวนการ  และ 3) ด้านผลผลิต 
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บทนำ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 - 2564 เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

พัฒนาสุขภาพของหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่
ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้ใช้เปน็กรอบใน
การจัดทำแผน พัฒนาและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของกระทรวงที่ได้บัญญัติไว้ กล่าวคือ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตากได้นำแนวคิดและเทคนิคกระบวนการของการ
วางแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการกำหนดทิศทางของนโยบาย  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดย
ที่กระบวนการดำเนินการได้มุ่งเน้นที่ “กระบวนการมีส่วนร่วม” ในทุกขั้นตอนของบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยเฉพาะผู้บริหารซึ่งเป็นตัวจักรที่สำคัญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนแผนงานทั้งระบบ นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ได้ให้ความสำคัญต่อการ
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความครอบคลุมอย่างรอบด้าน อาทิ การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร ทั้ง
บทบาทองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรใน
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดย
คำนึงถึงปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ การแสวงหาการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาครัฐ 
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักในการขับเคลื ่อนงานสาธารณสุขของจังหวัด ผู ้ศึกษาจึงได้
ทำการศึกษาเรื่องการประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ปี 2562 เพื่อ
ศึกษากระบวนการ ข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัด ในการนำมา
กำหนดเป็นประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไข/พัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้ได้
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัดที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนทัศน์ ค่านิยม วิธีการทำงาน มีภาพฝันเดียวกัน  และ
สร้างสภาวะผู้นำร่วมกันในทุกระดับ และเป็นพลังผลักดันให้นำทางสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ สนองต่อความคาดหวังของประชาชนและนำไปสู่ผลกระทบต่อ
สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษา 
ประเด็นการศึกษา 
 เป็นการศึกษากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ปี 2562 โดยผู้ศึกษา
ได้ตั ้งประเด็นการศึกษาว่า “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบันเป็น
อย่างไร” 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

ประกอบด้วยการประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัย
นำเข้า (Input)  2) ด้านกระบวนการ (Process)  และ 3) ด้านผลผลิต (Output) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
- วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

 เพื่อประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรส์าธารณสุขจังหวัดตาก 
- วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1) เพื่อศึกษากระบวนการ ข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรส์าธารณสุขของ
จังหวัด 

2) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรส์าธารณสขุของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการศึกษา 
เป็นการศึกษาในกลุ ่มเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ  หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  

บริบท 

ปัจจัย
น าเข้า 
(Input) 

กระบวนก
าร 

(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

1. นโยบายในการจดัท าแผน 
    ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    จงัหวดัตาก 
2. การถ่ายทอดนโยบายสู่ 
    การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
3. การบริหารทรัพยากรในการ  
    จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

- คน 
- เงิน 
- ขอ้มูล 

1. การรับช่วงนโยบายการ 
    จดัท าแผนสู่การปฏิบติั 
2. กระบวนการจดัท าแผน 
    ยุทธศาสตร์ฯ 
- การสร้างวิสัยทศัน์ 
- การก าหนดพนัธกิจ 
- การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
- การก าหนดเป้าประสงค ์
- การก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 
- การก าหนดกลยุทธ์ 
3. กระบวนการติดตามประเมินผล 
 

ตั ว แ บ บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
สาธารณสุขระดับจังหวดัและ
ความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
สุขภาพ 
 

      -  วิสัยทศัน์ 
      -  พนัธกิจ 
      -  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      -  เป้าประสงค ์
      -  ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 
      -  กลยุทธ ์
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ผู ้ร ับผิดชอบงานแผนงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนั กงานสาธารณสุขอำเภอ และ
ผู้รับผิดชอบงานแผนงานของโรงพยาบาล  ระยะเวลาทีศึ่กษาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1) เป็นกรณีศึกษาให้กับพื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ ที่จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับ

จังหวัด 
2.)  เกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับ

จังหวัด 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ์

2)  แนวคิดด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
3)  แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรท์ี่มปีระสิทธิภาพ (Effective Strategic Planning) 
4)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลตาม CIPP Model 
5)  แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 “แผนยุทธศาสตร์” หมายถึง ทิศทางหรอืแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกจิ (Mission) 
ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดี
นั้น จะต้องถูกกำหนดข้ึนตามวิสัยทัศนข์ององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกนัของสมาชิกใน
องค์การที่ได้ทำงานร่วมกันหรือจะทำงานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์น้ีเป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์น้ีมกีารแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) 
ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตรเ์ป็นกรอบในการประเมนิผล
งานประจำปงีบประมาณ ยิง่ไปกว่าน้ัน องค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย 
 “ยุทธศาสตร์” หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้นจุดหมายจงึเป็น
สิ่งทีส่ำคัญยิง่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทำจำเป็นต้องกำหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน 
เพื่อให้ยทุธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
 “พันธกิจ” หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน การกำหนดพันธกิจ 
สามารถทำได้โดยนำภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกก่อตั้งมาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดทำต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุม
ของเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอน
ต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 
 “วิสัยทัศน์” หมายถึง สิง่ที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็นภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดย
การจัดทำวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระทำเมื่อเราไดก้ำหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย
แล้วจากนั้น จึงนำพันธกจิทั้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้องดำเนินการในเรื่องใดบ้าง 
และเพือ่ใหห้น่วยงานสามารถบรรลุพันธกจิได้ครบถ้วนทุกขอ้ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด 
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 
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 “ประเด็นยุทธศาสตร์”  หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้นประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงาน
ต้องการดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว 
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
ทั้งนี้ ในการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินของกระทรวงต้นสังกัดมาเป็นหลักประกอบการพิจารณาด้วย 
 “เป้าประสงค์” หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์
มาพิจารณาว่า หากสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ใคร
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร 
ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพยีงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากตัวอยา่ง
นี้ ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะนำไปพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ได้ นั้นเอง 
 “ตัวชี้วัด” หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่
วางไว้ได้หรือไม่ ข้ันตอนน้ี เราจะต้องพิจารณาหาปัจจยัที่เปน็ตัวบ่งช้ีดังกลา่ว และต้องใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน 
ทั้งในแง่ของคำจำกัดความและการระบุขอบเขต เช่น “จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” 
เป็นต้น โดยตัวช้ีวัดน้ีจะถูกนำมาเป็นหลักในการกำหนดค่าเป้าหมายในลำดับต่อไป 
 “ค่าเป้าหมาย” หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวช้ีวัดความสำเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการกำหนด หรือระบุว่า ในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการทำอะไร ให้ได้
เป็นจำนวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนักสังคม
สงเคราะห์เพิ่มเป็นจำนวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 
 “กลยุทธ์” หมายถึง  สิ่งที่หน่วยงานจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้ จะ
กำหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical success factors) เป็นสำคัญ กล่าวคือ 
ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และเรา
จำเป็นต้องทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดน้ันได้ 

“ตัวแบบแผน” หมายถึง โครงร่างของแผนโดยใช้ตัวแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์มาเป็นต้นแบบ 
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์, ตัวช้ีวัด, เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

“แบบจำลองตาม CIPP Model” หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิด ความเข้าใจ ตลอดจน
จินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น 
แผนภูมิ แผนผัง ระบบสมการ และรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื ่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำเสนอ
เรื่องราวได้อย่างมีระบบ การประเมินผลโครงการนั้น มีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง ณ ที่นี้ ขอเสนอ
แนวคิดและโมเดลการประเมินแบบชิปป์ หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial. L. Stufflebeam) 
เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 
CIPP Model  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลแผนงาน/
โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทัว่ๆ ไป เพื่อให้ได้ข้อมลู
นำมาเปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของแผนงาน/โครงการที่
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เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม ระบบนิเวศ 
ฯลฯ 

2) การประเมินผลปัจจัยเบื ้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี ่ยวกับปัจจัย
นำเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากำลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ ว่ามี
เพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ว่าควรปรับ
วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากำลังเท่าใด วางแผนและดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจาก
การประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่าการประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระทำเฉพาะกรณีนั้นๆ และ
วิเคราะห์ภายในแผนงาน / โครงการเท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
นักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน  จะพบว่าการประเมินผล
กระบวนการเป็นการค้นหาคำตอบที่ว่าระบบการทำงาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรบุคคลวิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรอืไม่ มากน้อยเพียงใด จะมี
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลและแปลความหมาย
ของผลความสำเร็จของแผนงาน /โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่
ทำได ้(ทั้งปริมาณ คุณภาพต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนงาน /โครงการ หากผลงานที่
ทำได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน /โครงการประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ทำได้ต่ำกว่า
เกณฑ์ก็แสดงว่าแผนงาน /โครงการไม่ประสบผลสำเรจ็ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจยัเบือ้งต้น และ
การประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตรส์าธารณสขุจังหวัด

ตาก ซึ่งผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - depth Interview)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม โดยมีระเบียบวิธีศึกษา ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู ้ให้ข้อมูลในครั ้งนี้ ได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ ่งเป็นผู ้รับผิดชอบงานแผนฯ และผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการร่วมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2562 
 
ผู้ให้ข้อมูล  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

ระดับผู้บริหาร ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุข
อำเภอ และหัวหน้ากลุม่งานในสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก จำนวน 11 คน 
ผู้รบัผิดชอบงานแผนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป และ
สาธารณสุขอำเภอในจังหวัดตาก  จำนวน 9 คน  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  มีดังนี ้
1)  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กำหนดประเด็นคำถามในการศึกษาวิจัย  ดังนี้   

ระดับผู้บริหาร : ประเด็นคำถามหลัก ด้านนโยบาย การถ่ายทอดนโยบายสู่การจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารทรัพยากร การควบคุมกำกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยข้อคำถาม ดังนี้  
มีนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างไร 
มีวิธีการถ่ายทอดนโยบายสู่การจัดทำแผนฯ ของจงัหวัดอย่างไร 
มีการบรหิารทรัพยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างไร 
การติดตามควบคุมกำกบัการจัดทำแผนฯ ในระดับจังหวัดอย่างไร 
ระดบัผู้แปลงนโยบายสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ : ประเด็นคำถามหลกั ด้านการรบัช่วงนโยบายสู่การจัดทำ
แผนฯ  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการติดตามประเมินผล โดยข้อคำถาม ดังนี้ 
การรบัรู้นโยบายของผู้บริหารในการจัดทำแผนฯ อย่างไร 
มีวิธีการถ่ายทอดแผนฯ สูร่ะดับผูป้ฏิบัติอย่างไร 
มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อย่างไร  
มีการบูรณาการ  สร้างการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมจัดทำแผนฯอย่างไร 
มีการติดตามประเมินผลการจัดทำแผนฯ อย่างไร 
มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนฯ อย่างไร  ควรมีแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่างไร 

2)  แบบสังเกตแบบมสี่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีการ
ประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 2) ด้าน
กระบวนการ (Process) 3) ดา้นผลผลิต (Output) โดยใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง   
การสังเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม   

ระยะเวลาดำเนินการ  ตั้งแต่เดือนตลุาคม  – ธันวาคม 2561 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
1)  ขั้นเตรียมการ 

ทีมผู้ศึกษาทบทวน วรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมลูและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก 
เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  เตรียมทีมงาน ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน 
การศึกษา การกำหนดแบบสัมภาษณ์แนวคำถามกึ่งโครงสร้าง การกำหนดเกณฑ์ในการ  คัดเลือกบุคคล
เป็นกลุ่มตัวอย่าง  การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ 
จัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดวัน เวลา  สถานที่ และผู้รบัผิดชอบ  
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
2)  ขั้นดำเนินการ 

ศึกษาตัวแบบแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดและความสอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพ 
ศึกษากระบวนการ ข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจงัหวัดตาก 
สถานการณ์  ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก  
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เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จำแนกและจัดระบบข้อมลู (Typology and Taxonomy) และนำข้อมลู
ที่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนมาวิเคราะห์เพือ่หาข้อสรปุร่วมกัน 
3)  การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผล   มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้
    ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการพรรณนาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Thematic analysis) โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล ผ ู ้ศ ึกษาจะดำเนินการร่วมกับการเขียนบันทึก 
(Memos) และจัดทำแผนผังเพื่อสรุปข้อค้นพบในการศึกษา  
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเรื่อง “การประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ปี 

2562”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด
ตาก ซึ่งผู้ศึกษาขอนำเสนอรายงานผลตามกระบวนการประเมิน  ดังนี้ 
การประเมินด้านปจัจัยนำเข้า (Input Evaluation) 
การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 

การประเมินด้านปัจจัยนำเขา้ (Input Evaluation) 
  1.1)  ด้านนโยบาย : ด้านนโยบายของผู้บริหารในการจดัทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจงัหวัด
ตาก  ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำคัญในการจัดทำแผน เป็นผู้นำในการสนับสนุนการจัดทำแผนทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
มอบนโยบายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมีนโยบายให้ดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับจังหวัด   
  1.2) การถ่ายทอดนโยบายสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก   มีการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตากที่ครอบคลุมชัดเจนทุกระดับในการ
ประชุมผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (TM) และการประชุม กวป. (คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดตาก) 
 
ด้านการบริหารทรัพยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
  (1.3.1)  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแผนของจังหวัดที่ชัดเจน  โดยกำหนดผู้บริหารจัดการ
โครงการ (Project manager) และทีมงานในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ของจังหวัดที่ชดัเจน 
โดยได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินโครงการ 
  (1.3.2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับจังหวัด 
ยังมีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญที่ไม่เพียงพอในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 
            (1.3.3) มีการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสขุ
จังหวัดตากที่เพียงพอ 
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  (1.3.4) ด้านข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน ข้อมูลที ่ใช้ในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดการนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดทำแผนฯเพื ่อที ่จะได้นำมากำหนดเป็นประเด็นปัญหา และหากลยุทธ์/กลวิธีในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ฐานข้อมูลที ่ได้ยังขาดความชัดเจนและถูกต้องโดยเฉพาะความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
  1.4)  การควบคุมกำกับ  : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำ
ในการจัดทำแผนฯ ของจังหวัดและควบคุมกำกับ โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ที่ชัดเจน 

2)  การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) 
  2.1)  การถ่ายทอดและรับช่วงนโยบายการจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ  :  มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติในเวทีประชุมคณะกรรมการประสานการสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)  และ
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 

2.2)  กระบวนการจัดทำแผน : กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรส์าธารณสุขจงัหวัดตาก 
ประกอบด้วย                   

1) การสร้างวิสัยทัศน์  2) การกำหนดพันธกิจ  3) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์   
4) การกำหนดเป้าประสงค์  5) การกำหนดตัวชี ้วัดและเป้าหมาย  6) การกำหนดกลยุทธ์ โดยมี
กระบวนการจัดทำแผนฯ  โดยจัดประชุมเน้นกระบวนการกลุ่มในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  และ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดและอำเภอ 
  2.3)  กระบวนการติดตามประเมินผล : มีกระบวนการติดตามประเมินผลการจัดทำแผนฯ โดย
การนิเทศงาน และติดตามจากการรายงานผลของผู้บริหารระดับอำเภอในเวทีประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดตาก (กวป.) ซึ่งทำให้เห็นปัญหาถึงการจัดทำแผนฯ ที่ยัง
ขาดความเชื ่อมโยงของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างอำเภอกับตำบล และมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการล่าช้า 

3)  การประเมินดา้นผลผลิต  (Product Evaluation) 
  ตัวแบบแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตากมีการกำหนดจุดหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตและ
ประเทศ และมีการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอมีการจัดทำ
แผนงาน/โครงการรองรับตามตัวชี้วัดและโครงการที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข แต่ตัวแบบแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดความสอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่และปัญหาความต้องการใน
มุมมองของประชาชน สาเหตุเนื่องมาจาก ว่าขาดการนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และปัญหาความ
ต้องการในมมุมองของประชาชนมาวิเคราะห์อย่างแท้จริง อีกทั้งยังพบปัญหาในระดับตำบลทีม่ีการจดัทำ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ล่าช้าและขาดความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ระหว่างอำเภอกับตำบล 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำแผน 

1)  เจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติยังให้ความสำคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์น้อยเกินไป  
2)  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมคิด, ร่วมวางแผน, ร่วมทำ ยังไม่ 
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สมบูรณ์ 
3)  บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การจัดหาวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ 

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 
4)  เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดทำแผนที่ดี 
5)  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนฯ ยังไม่สามารถนำมาใช้ 

ประโยชน์ในการจัดทำแผนได้ระบบข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล  
ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการให้ความสำคัญในข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และปัญหา
ความต้องการในมุมมองของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์อย่างแท้จริง  

6)  ทีมงานในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังมีทักษะและประสบการณ์ที่ไม่ 
เพียงพอในการจัดกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนา 

1)  ควรมีทีมงานชัดเจน คำสั่งแต่งตั้งชัดเจน  ประสานงานผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
ตอบรับการประชุม การดำเนินงาน  

2)  มีการวิเคราะห์บริบทโดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดที่สรุปทุกปีมาใช้แก้ปัญหาที่ตอบสนองนโยบาย
แล้ว ควรนำตัวช้ีวัดที่มีโอกาสพัฒนามาปรับปรุง 

3)  การดำเนินโครงการด้วยการจัดอบรมประชุมรูปแบบเดิม ควรทบทวนน่าจะมีรูปแบบต่อ
ยอด ขยายผลนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และความคุ้มค่า 

4)  ควรมีการวางรปูแบบระยะเวลาในการทำแผนชัดเจนทกุปี และปฏิบัตอิย่างต่อเนือ่ง 
5)  จัดหาวิทยากรทีม่ีความเช่ียวชาญในการจัดทำแผนเพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความเข้าใจและ

เห็นความสำคัญของประโยชนจ์ากการทำแผนฯ 
  6)  ควรมีเวทีของการร่วมคิด วางแผน กำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานเป็นประจำทุกปีงบประมาณ 

 

สรุปผลการศึกษา  และอภิปรายผล  
การประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นการศึกษาวิเคราะห์

เชิงลึก เพื่อประเมินกระบวนการทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านปัจจัยนำเข้า  2) ด้านกระบวนการ  และ 3) 
ด้านผลผลิต   

1)  การประเมินดา้นปัจจยันำเข้า (Input Evaluation) 
1.1)  ด้านนโยบาย   ด้านนโยบายของผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดทำแผน  

และเป็นผู้นำในการสนับสนุนการจัดทำแผนทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยใช้ตัวชี ้วัดเป็นเป้าหมายในการทำงาน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและตอบสนองต่อนโยบายการบรหิารงานของกระทรวงสาธารณสขุ  
ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าและเป้าหมาย 10 ข้อ  กลยุทธ์ในการทำงาน 18 ข้อ  โดยใช้
ตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  (คู่มือแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กระทรวงสาธารณสุข, 2562)    

โดยแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2560-2564  4 ข้อ ดังนี้ 
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เพิ่มศักยภาพการสง่เสรมิสุขภาพ เฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรค ทุกกลุม่วัย ภัยสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และสิง่แวดล้อม (PP&P Excellence) 
พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพและการเข้าบริการที่มีคุณภาพ (Service Excellence) 
พัฒนากำลงัคนและภาคีเครือข่ายอย่างมปีระสทิธิภาพ (People Excellence) 
บรหิารจัดการธรรมาภิบาล ข้อมลู และเทคโนโลยทีี่มปีระสิทธิภาพ (Governance Excellence) 

1.2)  การถ่ายทอดนโยบายสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก มี 
การถ่ายทอดนโยบายสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตากครอบคลุมทุกระดับ ในการ
ประชุมผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (TM) และการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดตาก (กวป.) ส่งผลให้ผู ้เกี ่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.ตาก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และ สสอ.ทุกแห่ง มีความเข้าใจ
ในแนวทาง/วิธีการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัด พร้อมทั้ง
สามารถขับเคลื ่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ สู ่การปฏิบัติที ่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และตอบสนองต่อนโยบายการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข  แต่จากการวิเคราะห์
พบว่าทิศทางนโยบายควรกำหนดนโยบายและทิศทางทีเ่ปน็แนวพัฒนาเชิงรกุ  พิจารณาได้จากแผนงาน/
โครงการในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีโครงการ
พัฒนาเชิงรุกแนวสร้างสรรค์ โดยโครงการที่จัดทำส่วนใหญ่จะเปน็แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองตัวช้ีวัด
หรือโครงการที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โครงการที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประชาชน
เป็นผู้กำหนดปัญหาของตนเองและเสริมพลัง (empowerment) ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
ยังมีน้อย  

1.3)  ด้านการบริหารทรัพยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
(1.3.1)  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแผนงานของจังหวัดที่ชัดเจน โดยกำหนดผู้บริหารจัดการ

โครงการ (Project manager) และทีมงานในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  โดยได้รับมอบหมาย
จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งพบว่า Project manager และ
ทีมงานในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังมีทักษะและประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอในการจัด
กระบวนการจัดทำแผนฯ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนฯ ยังไม่
สามารถนำมาใช้ในการกำหนดปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และกลยุทธ์/กลวิธีในการทำงานได้ รวมทั้ง
กลุ ่มเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับจังหวัด   พบว่า 
เจ้าหน้าที่ ยังมีความรู้ ความมุ่งมั่น ทักษะที่ไม่เพียงพอในการจัดทำแผนฯ ที่มีประสิทธิภาพ   มีทักษะการ
วิเคราะห์  และการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรต่างๆไม่เพียงพอ ความรู้เหล่าน้ีมีความสำคัญอย่างยิ่งตอ่
ความสำเร็จในการสร้าง พัฒนา และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับจังหวัด  การ
กำหนดแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

(1.3.2) ด้านงบประมาณ : มีการจัดสรรงบประมาณเพื ่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุขจังหวัดตากที่เพียงพอ จะเห็นได้จากมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี 2560-2562 
เท่ากับ  250,000    300,000  และ 380,000  บาท ตามลำดับ  จะเห็นได้ว่าผู้บริหารให้ความสำคัญใน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัด โดยเน้นผลลัพธ์ที่
ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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(1.3.3)  ด้านข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  มีการนำข้อมูล
ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาทบทวน แต่ยังขาดความชัดเจนและถูกต้อง โดยเฉพาะ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการให้ความสำคัญในข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และปัญหาความต้องการในมุมมองของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วม
วิเคราะห์  ส่งผลให้การสร้างยุทธศาสตร์ด้วย SWOT MATRIX นั้น ได้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำ 
SWOT MATRIX ที่ขาดความครอบคลุม ครบถ้วนอย่างรอบด้าน  ทำให้ได้ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด
ตากภายใต้ข้อมูลที่ไม่ได้บ่งช้ีถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่จังหวัดตาก มีผลต่อการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่   ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จึงยังไม่
ส่งผลให้แผนฯ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  

1.4)  การควบคุมกำกับ : ผู้บริหารในระดับจังหวัดเป็นผูม้ีบทบาทสำคัญในการเป็นผูน้ำในการ
จัดทำแผนฯ ของจังหวัดและควบคุมกำกับ โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ที่ชัดเจน จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระดับจังหวัด ได้แก่ 

1)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการจัดทำแผนฯ ของ
จังหวัด และควบคุมกำกับ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
แรกของปีงบประมาณ และให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
พร้อมทั้งกำกับติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
เพื่อตอบ สนองต่อยุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัด อันส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีเวลาที่จะลงไป
ทำงานด้านบริการสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดตาก 

2)  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานแผนงานของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการติดตามกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จนถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย  “ปัจจัยที่มีผลต่อการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพในระดับจังหวัด” ของกลุ่มสนับสนุน
นโยบายและยุทธศาสตร์พื้นที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า 
“หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้มีบทบาท เป็นฝ่ายวิชาการด้านการวางแผน/ยุทธศาสตร์
สุขภาพในระดับจังหวัด  ประมวล/เตรียมข้อมูลปัญหาสุขภาพสำคัญของพื้นที่  การแปลงนโยบายและ
แผนสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการสื่อสารนโยบาย/ยุทธศาสตร์กับภาคีเครือขา่ยที่
เกี่ยวข้อง คาดหวังให้เป็นเสนาธิการ เป็น  Think Tank  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพวิเคราะห์และ
จัดทำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการวางแผน/ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสุขภาพในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นนักบริหารยุทธศาสตร์ให้งานสำเร็จตามยุทธศาสตร์โดยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล” 

2)  การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
2.1)  การรับช่วงนโยบายการจัดทำแผนสู ่การปฏิบัติ : มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่ผู ้ปฏิบัติในเวทีประชุมคณะกรรมการประสานการสาธารณสุขระดับ
อำเภอ (คปสอ.)  และเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 

การรับช่วงนโยบายถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ อันส่งผลให้
ผู ้เกี ่ยวข้องในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู ่ผู ้ปฏิบัติ ซึ ่งประกอบด้วย ผู ้อำนวยการโรงพยาบาล, 
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สาธารณสุขอำเภอ, ผู้รับผิดชอบงานแผนงานของโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ จะต้องมีความ
เข้าใจในแนวทาง/วิธีการ และวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติในระดับตำบล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย
ผลสำเร็จที่สุขภาพของประชาชนที่ดี ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ 
แต่ในการดำเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า อาจเกิดรอยต่อระหว่างการถ่ายทอดแผนฯ จากระดับอำเภอไปสู่
ระดับตำบลบางพื้นที่ ที่มีการถ่ายทอดไม่ครอบคลุม ครบถ้วน  เกิดความสับสนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติ
การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล มีผลให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ล่าช้า เกิดผลกระทบต่อ
การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ล่าช้า ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรืออาจจะไม่ทันต่อการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆ  

2.2)  กระบวนการจัดทำแผน : จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดตาก  สอดคล้องตามกรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การกำหนดพันธกิจ 3) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4) การ
กำหนดเป้าประสงค์ 5) การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 6) การกำหนดกลยุทธ์ โดยมีการจัดประชุม
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดและระดับ
อำเภอ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจเดิม และสร้างยุทธศาสตร์ด้วย  SWOT 
MATRIX โดยให้กลุ่มระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพสำคัญจากรายงานการประเมินผลตนเองราย
ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการฯ ของปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์
ใหม่ของสาธารณสุขจังหวัดตาก  จากผลการศึกษาได้ข้อค้นพบว่า “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุขของจังหวัด ยังขาดการเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การบูรณา
การในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง และขาดความต่อเนื่องการ
ประสาน/เช่ือมโยงส่วนต่างๆ และขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการจัดทำแผนฯ เป็นทีมนำในการ
จัดกระบวนการจัดทำแผนฯที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นระบบข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนจึงยังไม่ส่งผลให้
แผนมีประสิทธิภาพที่ดี อีกทั้งยังพบปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ จากการวิเคราะห์
ปัญหาที่สำคัญก็คือ บุคลากรมีความสามารถในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับจังหวัด
หรือไม่ การเรียนรู้ทฤษฎีมิได้หมายความว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามทฤษฎีให้เกิดผลได้ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรในการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯโดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ เป็นหนทางที่ประหยัดเวลาและได้ผล    

โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ นั้น การสร้างการมองเห็นภาพอนาคตร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ  การ
สื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้เห็นภาพในอนาคตของงานสาธารณสุขร่วมกัน มีการประสาน
สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดเลิกการทำงานที่อาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และต้องสร้างการ
ทำงานที่ประสานสอดคล้องกัน และการที่งานสาธารณสุขของจังหวัดตากจะไปสู่ความสำเร็จในระดับใด
นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนที่จะมุ่งมั่นไปในทิศทางใดของแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด 

2.3)  กระบวนการติดตามประเมินผล  :  กระบวนการติดตามประเมินผลการจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์ จังหวัดตาก โดยผ่านการนิเทศงาน และติดตามจากการรายงานผลของผู้บริหารระดับ
อำเภอในเวทีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดตาก (กวป.) ซึ่งจาก
การศึกษา พบว่า อาจเกิดรอยต่อระหว่างการถ่ายทอดแผนฯ จากระดับอำเภอไปสู่ระดับตำบลไม่
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ครอบคลุมครบถ้วน เกิดความสับสนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
มีผลให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ล่าช้า เกิดผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่
ล่าช้า ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรืออาจจะไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆ ทำให้เห็น
ปัญหาถึงการจัดทำแผนฯ ที่ยังขาดความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างอำเภอกับ
ตำบล   

3)  การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)    
 ตัวแบบแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตากมีการกำหนดจุดหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เขตและประเทศ ตามผัง
ความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงสาธารณสุข - เขต – จังหวัดตาก,  ความเช่ือมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข – เขต – จังหวัดตาก  และคู่มือแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน
ระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
โดยทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอมีการจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับตามตัวชี้วั ดและโครงการที่
สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข แต่ตัวแบบแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดความสอดคล้องกับสถานการณ์
สุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่และปัญหาความต้องการในมุมมองของประชาชน  สาเหตุเนื่องมาจากว่า
ขาดการนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และปัญหาความต้องการในมุมมองของประชาชนมาวิเคราะห์
อย่างแท้จริง อีกทั้งยังพบปัญหาในระดับตำบลที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ล่าช้าและ
ขาดความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ (Action plan) ระหว่างอำเภอกับตำบล  ด้วยเหตุนี้ส่งผลต่อ
ประชาชนผู้รับบริการที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเวลา 
อีกทั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
  โดยแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ  ต้องมีปัจจัยสำคัญใน
การขับเคลื่อนระบบแบบบูรณาการ โดยสร้างกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงานสาธารณสุขทุก
ระดับให้เกิดความเห็นรว่มกัน (Share Vision)  และให้คุณค่าร่วมกัน (share Value) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการบูรณาการงานแผนยุทธศาสตร์ โดยต้องประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปาริชาติ สุขสุวรรณ์ “การประเมินกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพระดับ
ตำบล กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา” 

ข้อเสนอแนะ 
ควรสร้างการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการใน

ระดับจังหวัด โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ  ควรสร้างการมองเห็นภาพอนาคตร่วมกัน ซึง่เปน็ปจัจัยทีม่ี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำแผนยทุธศาสตรส์าธารณสขุระดับจงัหวัดใหป้ระสบความสำเรจ็  เพื่อให้
เกิดทิศทางการพฒันาของภาคีเครือข่ายซึ่งเกิดความเห็นร่วมกัน (Share Vision) และให้คุณค่าร่วมกัน 
(share Value)  

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดทำแผนฯ ที่มีประสทิธิภาพ 
จัดกระบวนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ  
ควรมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทีม่ีคุณภาพ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล  และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน  แก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างแทจ้ริง และมีการปรับเปลี่ยน
ข้อมูลใหท้ันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาต่อยอด การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบายสูก่าร

ปฏิบัติ ต่อเนื่องจนถึงระดับการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในพื้นที ่
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเคียงขีดสมรรถนะ (Benchmarking) ในระดบัจงัหวัดหรือระดับ

เขตที่ประสบความสำเรจ็ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ว่ามีกระบวนการข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
อย่างไร 
การศึกษารปูแบบของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ช่วยส่งเสรมิการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้
ความสำคัญการปรบัปรงุการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสุด   
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น :  
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

     
สาวินีย์ หน่อท้าว 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ ศึกษารูปแบบ ปัจจัย ระดับการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน  ต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบาง
มูลนาก จังหวัดพิจิตร และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่จริงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
ประดา  อำเภอบางมูลนาก จ ังหวัดพิจ ิตร จำนวน 314 คน เป็นการศึกษาวิจ ัยเช ิงปร ิมาณ 
(Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี         ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ ่มตัวอย่าง ตามรูปแบบการมีส่วนร่วม                             
ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา                  
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรูปแบบที่มากที่สุด คือ แบบบังคับ                        
รูปแบบที่น้อยที่สุด คือ แบบชักจูง 2) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง           
ส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านผู้นำ         
ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ 3) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านที่              
น้อยที่สุด คือ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                                 
4) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 
ด้าน คือ ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำประดา ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ว่าประชาชน
สามารถ เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง ต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส ต้องการ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่  

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, การปกครองส่วนท้องถ่ิน, องค์การบริหารส่วนตำบล 
__________________________ 
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       

1. บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึง พุทธศักราช 2560 ในปัจจุบัน ได้
ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความเป็นอิสระในการ
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ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ ่น มีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการ
สาธารณะ    การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง มีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ รัฐกำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในแต่ละรูปแบบ แต่เงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การกระจายอำนาจดังกล่าวประสบ
ผลสำเร็จ นั่นคือ   การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินภารกิจ 
และร่วมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้รัฐสามารถ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้น้ันจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการไปใช้สิทธิใน
การลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งเทา่น้ัน แต่หมายความรวมถึงการที่ประชาชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ      ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร การตัดสินใจในเรื่องตา่ง 
ๆ รวมถึง  การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับการร่วมรับรู ้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ร ับผ ิดชอบ และร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที ่ของรัฐ หากประชาชนมีส่ วนร่วมตั ้งแต่เริ่ม
กระบวนการตัดสินใจ  ในการดำเนินการต่าง ๆ ของท้องถ่ินแล้ว จะทำให้การบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด นอกจากนี้ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ในการตรวจสอบการดำเนินงาน รับทราบข้ันตอนการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ  ของท้องถ่ิน เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็น
ธรรม ลดการทุจริต และความขัดแย้ง    ในการทำงาน (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2560: 44) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญและ                 
ความจำเป็นในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศ ได้สะท้อน
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน มีกฎหมายหลายฉบับไดป้ระกัน
สิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและกำหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา              
มีส่วนร่วม อาทิ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟัง       

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ, 2558)                  
การพัฒนาท้องถิ ่นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ ้นอยู ่กับการมีส่วนร่วม                        
ของประชาชน และประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการ
พัฒนาท้องถิ ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วมก็จะทำให้เกิดการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาล ( Good 
Government) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  จะตรงตามความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความสำเร็จและบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่คาดหวังไว้  (วัชราภรณ์ พรมพลเมือง, ม.ป.ป.) 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดต้ังเป็นองค์การบริหาร            
ส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ             
ทำการเกษตร ทำนา วิถีชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับทรัพยากร ดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ด้วยความที่
เป็นตำบลเล็ก ๆ  จึงมีความเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร มีการช่วยเหลือแบ่งปัน รวมถึงการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในการบริหารได้ด้วยตนเอง โดยมี
แนวคิด การจัดการตนเองที่เกิดจากการทบทวนประวัติศาสตร์และพัฒนาการในอดีตทำให้เห็นถึง
ความสำเร็จ  และความล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมา จึงมองเห็นความจำเป็นที่ประชาชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการในพื้นที่จะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา
ตามกระแส โลกาภิวัตน์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกำหนดจุดหมายปลายทางร่วมกัน วางแผนการ
ทำงานเพื ่อแก้ไขปัญหาในชุมชน เกิดเวทีวาระประชาชน การเรียนรู ้ของผู ้นำ แกนนำ กลุ ่ม และ
ประชาชนในตำบล ที่เรียกว่า  “ตำบลจัดการตนเองลำประดา” เป็นตำบลที่มีการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนได้แก่ คน ทุน และความรู้  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ท้องถ่ิน ท้องที่ และ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกด้าน  ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน  และสุขภาวะด้านร่างกายจิตใจ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆในท้องถ่ินได้ด้วยตนเอง   อย่างเท่าทันและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร เพื่อศึกษารูปแบบ ปัจจัย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   
 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานปกครอง             
ส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่จริงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,470 
คน (ข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล ปี 2562  ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่จริงในเขตองคก์ารบริหาร                  
ส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 314 คน โดยผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอยา่ง               
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ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5%  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู ้วิจัยทำการศึกษารูปแบบ ปัจจัย ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครอง  ส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยเก็บ
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกสารรายงานการ
วิจัย ซึ่งมีผู้ศึกษาไว้บ้างพอสมควร ก่อนนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถามประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
 3. ขอบเขตด้านเวลาท่ีใช้ทำการวิจัย 
 ใช้เวลาทั้งสิ้น จำนวน 3 เดือน คือ ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
          
               (ตัวแปรต้น)              (ตัวแปรตาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
- ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ 

        ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า 
- ความศรัทธา ความเช่ือมัน่           ใน
ตวัผูน้ า 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
- ส่ิงตอบแทน ประโยชน์ส าหรับ
ตนเองและชุมชน 
- การไดร้ับเกียรติ ไดร้ับการยอมรับ
จากชุมชน 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
- การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง 
- การมีส่วนร่วมแบบชกัจูง 
- การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน                
ต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 
1.  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ  
2.  ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต. 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ             
ประเมินผลการด าเนินงานของ อบต. 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทำให้ทราบถึงรูปแบบและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   
 2. ทำให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ิน           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 3. ทำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆในพื้นที่                          
และยังสามารถนำไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องในองค์กรและเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาองค์กรอื่น ๆ              
ได้อีกดว้ย 
6. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนำมาใช้ในการศึกษา 

 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ผู้ศึกษาได้เลือกนำแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ (1981) มาสังเคราะห์ เนื่องจากมีความ
เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ที่ทำการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ได้แก่ การเข้าร่วมโดยสมัครใจ ตระหนักถึงปัญหา จิตสำนึก                  
ในหน้าที่ของประชาชน 
 2. การมีส่วนร่วมแบบชักนำ ได้แก่ การชักจูงจากผู ้นำ ครอบครัว ญาติพี ่น้อง เพื ่อนบ้าน                          
โดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวนำ 
 3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ได้แก่ มาตรการทางสังคม ระเบียบ และกฎหมาย 

 การศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1977: 76) และปรัชญา เวสารัชช์ (2528: 170)                   
มาผสมผสานและสังเคราะห์ของผู้ศึกษาเอง เนื่องจากมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่         
ที่ทำการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
 2. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ได้แก่ ความศรัทธา ความเช่ือมั่นในตัวผู้นำ 
 3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ สิ่งตอบแทน ประโยชน์กับตนเองและชุมชน / การได้รับกา ร
ยอมรับ จากชุมชน 

 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ผู ้ศ ึกษาได้นำกรอบแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) มาปรับปรุงเป็นกรอบใน
การศึกษา ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 
 2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 4. การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ อบต. 
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7. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัย           
สร้างขึ ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อ งและทำการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1   เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู ่ในชุมชน เป็น
ลักษณะคำถามชนิดเลือกตอบ (Check list) จำนวน 7 ข้อ 
      ส่วนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับรูปแบบและปัจจัยการมีส่วนร่วม                            
ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา                         
เป็นแบบสอบถามที่ให้แสดงความคิดเห็นตามระดับความคิดเห็น 4 ระดับ จำนวน 27 ข้อ 
  
  ส่วนที่ 3    แบบสอบถามวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วน                             
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มข้อคำถามเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน                         
ในการบริหารงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน                 
กับองค์การบริหารส่วนตำบล การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลดำเนินง านของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จำนวน 17 ข้อ โดยใช้วิธีมาตรวัด
แบบสเกล ประกอบด้วย 4 ระดับ และให้ความหมายค่าของคะแนน ดังนี้  
  คะแนน 4     หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 3     หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับมาก 
  คะแนน 2     หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับน้อย 
  คะแนน 1     หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับน้อยที่สุด 

 สำหรับการแปรผลคะแนนนั้น ใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ช่วง จากการคำนวณตามสูตร                       
หาความกว้างของอันตรภาคช้ัน ดังนี ้
  อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
      จำนวนช้ัน 
  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดให้มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 4 และคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 1 
  อันตรภาคช้ัน = 4 – 1 
        4 
    = 0.75 

  คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง   มีส่วนร่วมมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีส่วนร่วมมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อยที่สุด  
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  ส่วนที่ 4   เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ินของ
องค์การบริหาร     ส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา          
องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล                     
โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่องค์การบริห ารส่วนตำบลลำประดา                                 
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 2. ผู้วิจัยเดินทางไปพบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา และท่านกำนันตำบล                      
ลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื ่อแนะนำตัว และแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจั ย                            
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร  

 3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยลงพื้นที่ในหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน และแจก
แบบสอบถามให้กับประชาชน จำนวน 314 ชุด ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
สอบถามนี้ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนในการช่วยช้ีแจงการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม และ
ให้ระยะเวลาประชาชนตอบแบบสอบถามแล้วนัดหมายเพื่อที่จะมารับคืน 
 4. ผู้วิจัยติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนจากผู้นำชุมชน จำนวน 314 ชุด  
 5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนด้วยตนเอง  
 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การศึกษาว ิจ ัยคร ั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยนำแบบสอบถามที ่ ได้ร ับค ืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์                                     
ของแบบสอบถาม จัดระบบข้อมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัย (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Windows) 
เพื่อประมวลผลข้อมูลและจัดทำการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ออกมาเป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  ประกอบด้วย ค่าเฉล ี ่ย (Mean)  ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
  
10. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยขอสรุปผลของ
การวิจัย ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส               
อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                
เป็นเพศหญิง จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีอายุตั้งแต่ 41 - 50 ปี จำนวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ35.0 ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 
สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่สมรสแล้ว จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร จำนวน 238 คน                 คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 5,000 – 
10,000 บาท จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 และส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนต้ังแต่ 15 ปีข้ึน
ไป จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 

ส่วนท่ี 2  ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร              
งานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร             
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง การมีส่วนร่วมแบบชักนำ และการมีส่วนร่วมแบบบังคับ 

 ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานปกครองสว่นท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร  

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ร้อยละ 

1. แบบเป็นไปเอง 
2. แบบชักจูง 
3. แบบบังคับ 

153 
115 
46 

48.7 
36.6 
14.7 

รวม 314 100.0 

            จากตารางที ่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ ่มตัวอย่าง ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการ      บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ด้วย
ความสมัครใจ จำนวน 153 คน   คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมแบบชักนำ จำนวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6  และสุดท้ายการมีส่วนร่วมแบบบังคับ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.7 

 ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน X S.D. แปลความหมาย 
1. แบบเป็นไปเอง 
2. แบบชักจูง 
3. แบบบังคับ  

2.79 
2.75 
2.80 

.561 

.531 

.482 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

รวม 2.78 .538 ระดับมาก 

      
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รูปแบบ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบบังคับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 และรูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แบบ
ชักจูง มีค่าเฉลี่ย                เท่ากับ 2.75 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ินของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยการมสี่วนร่วมของประชาชน X S.D. แปลความหมาย 
1. สภาพแวดล้อม  
2. ภาวะผู้นำ 
3. แรงจูงใจ  

2.88 
2.88 
2.85 

.510 

.567 

.619 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

รวม 2.87 .508 ระดับมาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ิน                
ของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านผู้นำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.88 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ย   น้อยที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง              
ปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  คือ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง            
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เมื่อพจิารณา                
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ดี ข้ึน              
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทำให้ปัญหาหนี้สินลดลง มีความเป็นอยู่
และการดำรงชีวิตที่ดีข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 
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 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง              
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 เมื่อพิจารณา                            
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ชุมชนที่อาศัยอยู่มีความช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจ 
สามัคคีกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง               
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณา  
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01    
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.74 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง             
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 เมื่อพิจารณา                       
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.99 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ต้องการรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านสขุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.87 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง              
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารเข้าใจปัญหาของชุมชน เข้าใจสังคม รวมถึงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน   
เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 

 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง             
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า                       
ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ มองเห็นว่าจะได้รับสิ ่งตอบแทน อันเป็นประโยชน์กับตนเองและชุมชน                     
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ต้องการได้รับเกียรติและการยอมรับจาก
ชุมชน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง            
ส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้                       
1) ด้านการวางแผนและตัดสินใจ 2) ด้านการดำเนินงานของ อบต. 3) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดำเนินงานของ อบต. และ 4) ด้านการในการรับผลประโยชน์ 

 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ินของกลุ่มตัวอย่าง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน X S.D. ระดับการมีส่วนร่วม 
1. ด้านการวางแผนและตัดสินใจ 
2. ด้านการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
3. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. ด้านการรับผลประโยชน์ 

2.81 
2.75 
2.69 

 
2.86 

.601 

.588 

.705 
 

.545 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

รวม 2.78 .538 ระดับมาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ินของ

กลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ    ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นของกลุ ่มตัวอย่าง                            
ด้านการวางแผนและตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณา                 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลและนำเสนอสภาพปัญหา                
และความต้องการของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วม    
ในการประชุมเพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.71 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นของกลุ ่มตัวอย่าง                      
ด้านการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.75  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะใน
ระหว่าง     การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.80 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นของกลุ ่มตัวอย่าง                              
ด้านการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า ในภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบล โดยมี
ค่าเฉลี่ย   เท่ากับ 2.75 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมโดยเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/
กรรมการ ตรวจรับงานจ้างร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นของกลุ ่มตัวอย่าง                             
ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย และได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.94 และข้อที ่มีค่าเฉลี่ยน้อยที ่ส ุด คือ ได้รับความสะดวกสบายจากการดำเนินงานโครงการด้าน
สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร 
 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า กลุ ่มตัวอย่างได้                               
ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ  
 อันดับแรก  ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ให้มากข้ึน  
จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 
 อันดับที่สอง  ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไข              
และลดปัญหาในท้องถ่ินให้มากกว่าเดิม  จำนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.2 
 อันดับที่สาม  ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหา                     
ในการพัฒนา จำนวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.4 
 สรุปได้ว่า  ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา 
 ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล  
 อันดับแรก  ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนว่าประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างไรบ้าง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 
 อันดับที่สอง  ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ พื่อสร้าง                 
ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
 สรุปได้ว่า  ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนว่าประชาชนสามารถเข้าไป               
มีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้าง 
 ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ อบต.  
 อันดับแรก  ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงาน         
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา  จำนวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.0 
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 อันดับที่สอง  ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผล เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  จำนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.4 
 อันดับที่สาม  ควรส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการประชุมติดตามประเมินและรว่มติดตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาได้ดำเนินการในรอบปีที ่ผ่านมาว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่  จำนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.6 
 สรุปได้ว่า  ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ อบต.                 
ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาให้มากกว่าเดิม 

 ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
 อันดับแรก  ควรให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมกับทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำประดา เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่  จำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 
62.5 
 อันดับที่สอง  ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอย่างต่อเนื่อง  จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.5
 สรุปได้ว่า  ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนต้องการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 
ในพื้นที่ 
 
11. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยขอนำผลการวิจัย                 
มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 1 เพื ่อศึกษารูปแบบและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร 

 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เป็นการริเริ่มจากสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำประดา ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้นำชุมชนเป็นผู้บอกกล่าวชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อ
ประชาชนที่ได้รับข้อมูลจากผู้นำแล้ว ก็จะนำมาบอกกล่าวให้กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน
หรือคนรู้จักให้ได้รับรู้ต่อ ๆ กันไป นอกจากการได้รับการชักชวนจากผู้อื่นแล้วนั้น การเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาของประชาชน ยังมีการริเริ่มจากความ
สมัครใจ เนื่องจากตระหนักถึงปัญหา            ของตนเองและปัญหาของชุมชน รวมถึงการมีจิตสำนึกใน
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หน้าที่ของประชาชน เมื่อรับรู้ข้อมูลผ่านช่องทางการกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลลำ
ประดา ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู ่บ้าน หรือทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
ประชาชนจะตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations, 1981) ที่กล่าวถึงรูปแบบการมีสว่นร่วมว่า การมี         ส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง เป็น
การเข้าร่วมโดยอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองด้วยความสมัครใจ                   การมีส่วนร่วม
แบบชักนำ เป็นการเข้าร่วมโดยการชักนำหรือสนับสนุนจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านหรือผู้นำ มี
การจูงใจเกิดข้ึน 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของ                    
องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลายปัจจัยที่เกี่ ยวข้องขึ้นอยู่กับลักษณะท้องถ่ิน                     
และบริบทของท้องถ่ินน้ัน ๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย          
อันดับแรก คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านผู้นำ และปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยสามารถอภิปรายผล 
ได้ดังนี ้
 2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ  มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำประดา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนต้องการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ    ในชุมชนให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1977) ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   เกิดจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข พัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนให้
ดีข้ึน เพื่อให้เกิดการ  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมทินี คำช่ืน (2559) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
มะเดื่อและองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก ประชาชนที่ว่างงานหรือมีความ
เดือดร้อนจะเข้าร่วมโครงการที่ทางอบต.จัดข้ึน และสำหรับกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วนั้น การ
เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการส่วนใหญ่มาจากความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริม กระตุ้น
เศรษฐกิจภายในชุมชน อยากให้เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน ตลอดจนหารายได้เสริมให้กับครอบครัวเพิ่มข้ึน 
 2.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคม                                  
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลลำประดา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชุมชนที่              
อาศัยอยู่ มีความช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยการมีส่วนร่วมของ    
Cohen & Uphoff (1977) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านสังคม เกิดจากสังคมชุมชนที่อาศัยอยู่ มีความช่วยเหลอื  
ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมล เข็มนาจิตร์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด



420 

 

เพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย  อันดับแรก คือ ความสามัคคี 
 2.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสิ ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม                                   
ด้านสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลลำประดา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   
 2.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลลำประดา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ  
 2.5 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในตำบลลำประดา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารเข้าใจปัญหาของชุมชน  
เข้าใจสังคม รวมถึงวัฒนธรรมของท้องถ่ินเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Reven and Rubin 
(1983) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลใหเ้กิดการมีสว่นร่วมของบคุคลในองค์กร สิ่งที่มีผลต่อการก่อใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วม  ที่สำคัญที่สุดคือ ภาวะผู้นำ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ได้กล่าว
ว่า การมี   ส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตัวบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อส่วน
บุคคล วิถีชีวิต   และความผูกพันกับท้องถ่ิน ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของประชาชน ความ
พึงพอใจ ความสมัครใจและอิสระในการเข้ามีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำของผู้ปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีส่วนสำคัญต่อ   การตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของประชาชน 
 2..6 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน                 
ในตำบลลำประดา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื ่องจากมองเห็นว่าจะได้รับสิ่งตอบแทน อันเป็น
ประโยชน์กับตนเองและชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Reven and Rubin (1983) ที่กล่าวว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีสว่นร่วมของบุคคลในองค์กร สิ่งที่มีผลต่อการก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมที่สำคัญ
ที่สุดคือ แรงจูงใจ   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย โกละสุต (2549) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิด
การมีส่วนร่วมนั้น   ได้แก่  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการกระทำ เกิดพฤติกรรม 
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งลักษณะของแรงจูงใจจะแสดงออกโดยพฤติกรรมที่มีความ
หลากหลายทิศทาง ข้ึนอยู่กับความปรารถนา ความคาดหวัง และจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของบุคคล 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครอง                 
ส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ ่นขององค์การบริหาร              
ส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์    การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 



421 

 

12. ข้อเสนอแนะ 

 จากการที่ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ิน                    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในแง่
ของการมีส่วนร่วมและเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องสร้างความตระหนักและจิตสำนึก
พื้นฐาน ด้านการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนอยา่ง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง สาระสำคัญในการสร้างความตระหนักได้แก่ สิทธิ บทบาท อำนาจหน้าที่ของบุคคล                         
ตามกฎหมายการมีส่วนร่วมในบทบาทการเป็นพลเมืองของประเทศ ต้องสร้างความมั ่นใจ เชื ่อมั่น 
ศรัทธา ต้องรักษาและสร้างเสรมิวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับนักการเมอืงทอ้งถ่ินและผูท้ี่สนใจเปน็ผู้แทน
ของประชาชน นอกจากพื้นฐานความรู้โดยทั่วไปแล้วควรมุ่งเน้นสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
ทางการเมือง ต้องเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ในการมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยทุกภาคส่วนควรเข้าไปบูรณาการ
การมี  ส่วนร่วมร่วมกันไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฉพาะของตนเอง 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการต่าง ๆ ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยเริ ่มตั ้งแต่การได้ร่วมวางแผนและตัดสินใจ ร่วม
ดำเนินงาน   ร่วมติดตามตรวจสอบการทำงาน ร่วมรับผลประโยชน์ ทั ้งนี ้ เพื ่อความโปร่งใสและ
ประโยชน์ของคน   ในพื้นที่หรือประโยชน์ต่อส่วนรวม       

 2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ควรทำการรณรงค์ชี้แจงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ                      
งานด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ชาวบ้านได้รับรู ้ถึงข้ั นตอนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ  ว่ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไร หรือมีปัญหาสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ช้า   ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เป็นการจูงใจที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น   และควรให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดำเนินงาน 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและเห็นความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมที่ชัดเจน   
 2.3 ผู ้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา ควรให้ความใกล้ชิดเป็น
กันเอง    ให้เกียรติ และรับฟังปัญหา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำมาวางแนวทางร่วมกันใช้
ความสัมพันธ์ในแนวราบ หรือแนวนอนเพื่อให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ รวมถึงการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อถามไถ่   ทุกข์สุข และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ให้ความสำคัญของการทำงานตามหลักธรร
มาภิบาล   และสิ่งสำคัญคือการให้บริการที่จริงใจกับผู้มาติดต่อราชการในทุกระดับ   
 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
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 3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี ่ยวข้อง ขึ ้นอยู่กับ
ลักษณะ   ของแต่ละท้องถ่ิน ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนั้นในการทำงานวิจัยครั้งต่อไปควรตระหนักถึง
ความหลากหลายของปัจจัยตามบริบทของพื้นที่ 
 3.2 ควรมีการศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ เจาะลึกประชาชนในแต่ละท้องที่ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข หรือเหตุผลของกลุ่มเป้าหมายในการร่วมพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างลึกซึ้ง  เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของท้องถิ่นในการดำเนินงานตามระเบียบกฎหมาย                      
การกระจายอำนาจต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากข้ึน ทั้งนี้ เนื่องจากความพร้อมของท้องถ่ินอาจเป็นปัญหาอย่าง
หนึ่งในการจำกัดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ที่มีประสิทธิผล  กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
สิงหา  แก่นเมือง20 

รศ.ดร.พลอย  สบืวิเศษ21 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ประสิทธิผล  กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผล กรณีศึกษา อำเภอทอง
แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์2) เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา จุดอ่อน อุปสรรคและจุดบกพร่อง เพื่อที่จะ
พัฒนาการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ อำเภอทองแสนขัน   
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีประชากรที่ศึกษาได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู ่บ้าน จำนวน 237 คน คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลข คณิต (Arithmetic Means) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ค่าโดยใช้การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson correction)  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับ 
คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษาการวิจัย พบว่าคณะกรรมการส่วนมากที่
ตอบข้อมูลแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  อยู่ในสถานภาพสมรส อยู่ใช่วงอายุ 41- 55 ปี และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จะมีรายได้อยู ่ในช่วงประมาณ 5,000 – 10,000 บาท การศึกษาจะอยู ่ในช่วง 
ประถมศึกษา  โดยมีปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผู้ให้ความเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด 
 ผลจากการการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson 
correction) ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยทุกปัจจัย มี
ความสัมพันธ์ในทุกปัจจัยมีนัยสำคัญทางสถิติทีมากกว่า 0.05 โดยเรียงตามลำดับนี้ คือปัจจัยด้านการเงนิ
และการลงทุน(r=0.966)   ปัจจัยด้านภาวะผู้นำองค์การ(r=0.963) ปัจจัยด้านการบริหารทรัพย์กรมนษุย์
(r=0.936)  ปัจจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ (r=0.929) ซึ่งทุกปัจจัยสามารถยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ได้     
 สรุป ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้นชุมชนเมืองมาจากปัจจยัด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เหมาะสม และมีการพัฒนาประสิทธิผลโดยการ
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ และมีการประเมินการทำงานของ
                                                   
20 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
21 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และกองทุนหมู่บ้านต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการบริหารงานอย่าง
โปร่งใส และยุติธรรม ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ควรให้ความสำคัญต่อปัจจัย
ด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอไป 

คำสำคัญ : คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไข ปัญหาความยากจนของประชาชน 
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเสนอความต้องการของหมู่บ้าน โดยใช้กล
ยุทธ์การพัฒนาตนเองของแต่ละหมู่บ้านและมุ ่งเน้นให้ประชาชนใน หมู ่บ้านและในชุมชนเมืองทั่ว
ประเทศพึ่งพาตนเอง  

โดยเริ่มแรกรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนให้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ  
1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหาความ ยากจนของประชาชนในหมู่บ้านถือเป็นแหล่ง
เ ง ิ นท ุนหม ุน เว ี ยนท ี ่ ให ้ ป ระชาชนหร ือสมาช ิ ก ในช ุ ม ชนก ู ้ ย ืม เ ง ิ น เพ ื ่ อนำ ไปสร ้ างงาน  
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ความจำเร่งด่วน และใช้เป็นแหล่งเงินทุนใน
การพัฒนาสิ่งต่างๆประชาชนในหมู่บ้านฯ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่ งพาตนเองของ
หมู่บ้านฯในด้านการเรียนรู้ การสร้าง และพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหา และเสริมสรา้งศักยภาพ 
และส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านฯ รวมถึงการสร้างศักยภาพ สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำนึก
ของความเป็นหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของ 
หมู่บ้านตนองในการแก้ไขปัญหาความยากไร้ของประชาชนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของสมาชิกใน
หมู่บ้านในการบริหารจัดการในด้านการดำเนินงานด้านต่ างๆของกองทุนหมู่บ้านฯ และการบริหาร
จัดการด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ  

สำหรับนโยบายกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายการกระจายอำนาจใน  
การบริหารงานอย่างหนึ ่งที ่ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสิทธิในการบริหารงานอย่างอิสระและ การ  
บริหารจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารของ คณะกรรมการ
และความร่วมมือของคนในหมู่บ้านในการบริหารกองทุน และใน การบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ส ่ ง ผ ล ด ี ต ่ อ ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต ใ น ห ม ู ่ บ ้ า น น ั ้ น  ข ึ ้ น อ ย ู ่ ก ั บ ค น ใ น ห ม ู ่ บ ้ า น จ ะ ต ้ อ ง  
บูรณาการความร่วมมือช่วยกันในการบริหารจัดการ และสมาชิกทุกคนต้องมีความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของ กองทุนร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในหมู่บ้าน สร้างหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้โดยก่อนการส่งมอบเงินทุนแต่ละหมู่บ้านจะต้องมี การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา
บริหารจัดการกองทุนและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
เงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งส่งผลทำให้เงินทุนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านฯให้ดี
ข้ึนอย่างยั่งยืน 

อำเภอทองแสนขัน มีหมู่บ้านทั้งหมด 49  หมู่บ้าน และได้จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ทั้งหมด 49 หมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวมาแล้ว 18 ปี และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบาง
หมู่บ้าน ได้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารมาแล้วหลายชุด คณะกรรมการบางชุดมีการบริหารจัดการได้มี
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ประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางนโยบายกำหนดไว้ แต่
บางหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชน มีการบริหารที่ยังไม่เป็นไปตามนโยบาย มีปัญหาและอุปสรรค มี
ข้อบกพร่องหลายอย่างจากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงต้องศึกษาประสิทธิผลการการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและหมู่บ้านที่ต้องคอยเฝ้าเอาใจใส่ประคับประคองเพื่อให้เห็นปัจจัยความเสี่ยง
ด้านการบริหารจัดการ และจุดอ่อนของคณะกรรมการในอนาคต เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขและปรับปรงุ
การควบคุม ภายในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนา ในการกำหนดรูปแบบ
และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคต 
 
2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ประสิทธิผล กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.2 เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา จุดอ่อน อุปสรรคและจุดบกพร่อง เพื่อที่จะพัฒนาการ
ดำเน ินการของคณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเม ือง ในพื ้นที ่  อำเภอทองแสนขัน    
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
3.  คำถามการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารจดัการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสทิธิผล 
กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งผลให้การดำเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในพื้นที่ อำเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ตัวแบบตามที่ประสงค์ โดยจะมี
ข้ันตอนในการดำเนินการ การสอบถามคณะกรรมการหมูบ่้าน ของกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน 49 หมู่บ้าน
โดยการหากลุ ่มประชากรตัวอย่าง ยามาเน่  มาจากการเปิดตารางของ Yamane (1973) ได้จำนวน
ประชากรทั้งหมด 224 คน โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 235 ชุด และได้แบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 
232 ชุด และมาคำนวณในระบบมาตรวจสอบความถูกต้องและลงรหัส เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทาง
สถิติผ่านโปรแกรม SPSS (Statisticcal Package for the Social Science)  
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ตำบล 
ประธาน
(คน) 

คณะกรรมการ 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1.กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2.เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
3.เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

รวม 

49 
1 
 

50 

441 
14 
3 

458 

490 
15 
3 

508 
 
 
5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ตัวแปรต้น   X1 
- ลักษณะด้านบุคลากร 
1.เพศ 
2.สถานะภาพ 
3.อาย ุ
4.อาชีพ 
5.รายได ้
6.ระดบัการศึกษา 
7.ต าแหน่ง 
 

ตัวแปรต้น   X2 
- การบริหารจัดการ 
1.ดา้นนโยบายและกฎระเบียบ  
2.ดา้นการเงินการลงทุน 
3.ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ 
4.ภาวะผูน้ าองคก์าร 

ตัวแปรตาม Y 

-ประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง  
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6.1 ได้ทราบถึงปัจจัยที ่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ประสิทธิผล กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

6.2 ได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน อุปสรรคและจุดบกพร่อง เพื่อที่จะพัฒนาการ
ดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ อำเภอทองแสนขัน   จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 
7.  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่ง เป็น
ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ร้อยละ 71.56  ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ ร้อยละ 20.69 คน 
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯร้อยละ   6.03 เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ  ร้อยละ 
1.29 ประธานเครือข่ายกองทุน  ร้อยละ  0.43  

1.จำแนกตามเพศพบว่าอ ันด ับแรกเป็นเพศหญิง ร ้อยละ 63.79 มากกว่าเพศชาย   
ร้อยละ 36.21   

2.จำแนกตามสถานภาพ  พบว่าอันดับแรก สมรส  ร้อยละ 70.3  ต่อมาก็โสด  จำนวน  
ร้อยละ 15.5  หย่าร้าง/หม้าย  ร้อยละ  14.2   
3.จำแนกตามอายุ ผู้ให้ข้อมูลอันดับแรก อายุ 41-55 ปี ร้อยละ 54.3  ต่อมา อายุ 56 ปี ข้ึนไป  ร้อยละ 
25 อายุ 25 – 40  ร้อยละ  18.1   และไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 2.6  

3.จำแนกตามอาชีพ  ผู ้ให้ข้อมูลอันดับแรกเป็นเกษตรกร  ร้อยละ  56.5    รับจ้างทั ่วไป   
ร้อยละ 18.5  อื่นๆ ร้อยละ  15.5  ค้าขาย ร้อย  7.3   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ  2.2   

4.จำแนกตามรายได้ต่อเดือน  อันดับแรก  รายได้ 5,000 – 10,000 ร้อยละ  69.4  ต่อมาต่ำ
กว่า 5,000 บาท  ร้อยละ  13.8  และรายได้   10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ  13.8  รายได้  20,001 
บาทข้ึนไป  ร้อยละ 3.0   

5.จำแนกตามระดับการศึกษา อันดับแรกระดับประถมศึกษา ร้อยละ 37.1   ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย /ปวช.ร้อยละ  27.6  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.5  ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อย
ละ 9.5  ระดับปริญญาตรี ร้อยละ  6.5  ระดับอื่นๆ   ร้อยละ  3.4  ระดับปริญญาโท  ร้อยละ 0.4    

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสทิธิผล 
กรณีศึกษา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ปัจจัยที่แต่ละด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการกองทนุหมู่บา้นพบว่า อันดับแรกคือการบริหารทรพัยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6178  
รองลงมาคือด้านการเงินการลงทุน ระดับความคิดเห็นมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3305 ด้านนโยบายและ
กฎระเบียบ ระดับความคิดเห็นมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2672 และด้านภาวะผู้นำองค์กร ระดับความ
คิดเห็นมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0805 ตามลำดับ 
 
8.  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการวิจัย พบว่าคณะกรรมการส่วนมากที่ตอบข้อมูลแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  
อยู่ในสถานภาพสมรส อยู่ใช่วงอายุ 41- 55 ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีรายได้อยู่ในช่วง
ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท การศึกษาจะอยู่ในช่วง ประถมศึกษา โดยมีปัจจัยด้านการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผู้ให้ความเห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด 
 จากการการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson 
correction)ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยทุกปัจจัย มี
ความสัมพันธ์ในทุกปัจจัยมีนัยสำคัญทางสถิติทีมากกว่า 0.05 โดยเรียงตามลำดับนี้ คือปัจจัยด้านการเงนิ
และการลงทุน (r=0.966)   ปัจจัยด้านภาวะผู้นำองค์การ (r=0.963) ปัจจัยด้านการบริหารทรัพย์กร
มนุษย์ (r=0.936)  ปัจจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ (r=0.929) ซึ่งทุกปัจจัยสามารถยอมรับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ได้     
 เม ื ่อเท ียบก ับวรรณกรรมที่ ได ้ศ ึกษาข ้างต ้น  ของบวรพรรณ อ ัชก ุล และวรวรรณ  
ชาญด้วยวิทย์  (2550) ศึกษาการประเมินผลกระทบของกองทุน หมู ่บ้านต่อความยากจน   และ
การศึกษาวิจัยของ มรรษมน บัวภา (2553)ได้ทำการศึกษาประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พบว่าการดำเนินการปัญหาที่พบคล้ายคลงึกนั
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงบประมาณการเงินกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านฯ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าว ส่วน
ใหญ่จะเป็นการกู้จากแหล่งเงินกู้อื่น มาใช้คืนกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่ได้นำเงินกู้ไปดำเนินตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ จึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้  จึงขาดความสามารถในการชำระหนี้ได้ รวมทั้งการค้ำ
ประกันหนี้ มักจะใช้เพียงแต่ตัวบุคคลค้ำประกัน  ซึ่งเป็นการหมุนเวียนกันค้ำประกัน ซึ่งสมาชิกมักจะไม่
ค่อยให้ความจริงใจที่จะใช้เงินกู้คืน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯบางครั้งต้องอาศัยกู้ยืม
หนี ้นอกระบบเพื ่อมาชำเงินกู ้กองทุนหมู ่บ้านฯ บางครั ้งก็มีการผิดนัดค้างชำระหนี้  ควรที ่จะจะ
เปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของกองทุนหมู่บ้านฯ และทำให้ ซึ่งสร้าง
ปัญหาให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ต้องติดตามหนี้และปัญหาหนี้เสียให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ 
และปัญหาเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน
ทุกปี  และความต้องการของคณะกรรมการที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านฯ และต้องการหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ ในการมาเป็นที่ปรึกษาและให้
ความช่วยเหลือควบคุมดูแลตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหา ตลอดจนบางครั้งต้องมีหน่วยงานทางภาครับเข้ามา
ควบคุมติดตามการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ อย่างจริงจังเพื่อความยั่งยืนของการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 สรุป ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนหมู ่บ้านชุมชนเมืองมาจากปัจจัยด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เหมาะสม และมีการพัฒนาประสิทธิผล
โดยการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ และมีการประเมินการ
ทำงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื ่อง และกองทุนหมู ่บ้านฯ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ควรให้
ความสำคัญต่อปัจจัยด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอไป 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ประสิทธิผล กรณีศึกษา  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ควรให้
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ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรให้มีการฝึกอบรมและศึกษากองทุนหมู่ บ้านฯ ต้นแบบ
เพื่อที่จะนำเอามาพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ของตนเอง สำหรับจำนวนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 
ปัจจุบัน มีความเหมาะสมเพียงพอในการบริหารจัดการ  
สำหรับปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ และรัฐบาลควรจัดสรรทุนภาคครัวเรือนให้
เหมาะสมกับขนาดของกองทุนหมู่บ้านฯ และควรเพิ่มหลักประกันในการกู้ยืมเงินของสมาชิกรวมทั้งการ
เพิ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านฯ มากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การทำงาน และรัฐบาลควรให้ความสำคัญในการทำโครงการของรัฐบาลที่จัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านฯ 
ควรที่เป็นโครงการที่มาจากการประชาคมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้ก่อประสิทธิผลในการนำ
นโยบายไปใช้ และประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านควรให้ความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเพื่อการก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน 

ชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผล  
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 

เมืองที่มีประสิทธิผล ในพื้นที่อื่นๆ มาเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างแท้จริง 
3) ควรเพิ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างในการมาศึกษาวิจัย อธิเช่น สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  

หรือแม้แต่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ควรที่จะมีการการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผล ในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม 
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การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สุพัตรา เรือนอินทร์22 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
เพื ่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาจั งหวัดพิษณุโลก ใช้ร ูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยใช้แบบการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. พิษณุโลก) และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 18 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก คือ 1) ความ
ครอบคลุมและสมบูรณ์ ในองค์ประกอบสำคัญของแผน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด  
2) ระบบการบริหาร ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการ
ควบคุม 3) การบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความเช่ียวชาญ และมีทักษะในการทำงาน และครอบคลุม
ทุกกิจกรรม  4) การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชน ประชาชนและหน่วยงาน ทุกภาคส่วน 5 ) 
มีความชัดเจนในนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ 6) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผู้บริหารให้ความสำคัญใน
เทคโนโลยี  

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เกิดจากกรอบเวลาการดำเนินการ นโยบายจากส่วนกลางไม่ชดัเจน 
ข้อระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ แผนยังขาดการบูรณาการ
อย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ แก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการ  นโยบายจากส่วนกลาง
ต้องมีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอ ื ้ออำนวยในการปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

คำสำคัญ  ความสำเร็จ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก    

1. ท่ีมาและความสำคัญ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ บนโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียง
กัน ส่งผลกระทบต่อทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และส่งผลให้ภาครัฐ
ของไทยปรับปรุงกลไกการบริหารงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และในมิติต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน และยังได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาในเชิงพื้นที ่(Area Based Approach) ลดความเหลื่อมล้ำของการเจรญิเติบโต

                                                   
22 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ระหว่างพื้นที่ต่างในประเทศ จัดการความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ลด
ความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนการบรหิารราชการส่วนภูมิภาคในเชิงบูรณาการ 
มุ่งเน้นการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง ปรับกระบวนการทำงานแบบ
ม ุ ่ งผลส ัมฤท ธ์ิ (Result Based Management)  โดยใช ้การบร ิหารงานเช ิ งกลย ุทธ ์ ( Strategic 
Management) มาเป็นกรอบในการบริหาร และใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการดำเนินงาน ปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจงัหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
และการจัดทำงบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อ
สอดส่องและเสนอแนะการ ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ซึ่งทำให้การบริหารเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2550) 

จังหวัดเป็นเขตพื้นที ่ ที ่ทางประเทศไทยได้กำหนดขึ ้น โดยแต่ละจังหวัดจะมีตัวแทนของ 
หน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ของรัฐบาลกลางรับนโยบายแผนงาน ตลอดจนเงินงบประมาณที่รัฐบาลกลาง
จัดสรรมาให้มาดำเนินการ รัฐบาลมีพันธกิจที่จะสร้างสังคมที่ดี  ให้จังหวัดเกิดความเจริญและประชาชน
มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี (จักรกฤษณ์ นรนิตผิดุงการ, 2561 : หน้า 27) ภายหลังจังหวัดจึงถูกปรับเปลี่ยน
การบริหารงานจังหวัดมาเป็นการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีภารกิจหลักคือการบูรณาการทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นราชการบริหารภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ (ก.พ.ร., 2557,หน้า 8) ซึ่งรัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่  โดยรัฐบาลได้ประกาศทดลองใช้แผนพัฒนา จังหวัด
แบบบูรณาการ ซึ่งให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานงานหน่วยต่ าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
รวมทั้งหน่วย Functional and Local Agencies อย่างเบ็ดเสร็จในช่ือ ที่เรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด 
CEO” หลังจากนั้นรัฐบาลได้ผลักดันให้มีการออกกฎหมาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ และองค์กร ที่
รับผิดชอบในด้านวิชาการตลอดจนมีการตั้งงบประมาณ ในจังหวัดให้แต่ละจังหวัดและกลุม่จงัหวัด มีการ
มอบหมาย และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวคิดน้ีอย่างต่อเนื่องมา
จนถึง ปัจจุบัน(จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2561 : หน้า 29) 

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนับเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบ
การ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ (ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นของรัฐ) ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ร่วมดำเนินการจัดทำ
แผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านความเห็นพ้อง ต้องกันจากภาคส่วน
ดังกล่าว โดยต้องสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองที่สอดคล้องกัน รวมทั้งมีงบประมาณ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการด้วย ซึ่งจะพัฒนาและสร้างความ เจริญเติบโต ได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันทั่ว
ประเทศ(กพร plan 7) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต้องจัดทำแผนการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นจนสามารถดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกแล้วเสร็จ และ
ได้นำปฏิบัติจนบรรลุผล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ในการจัดทำแผนฯ เช่น ปัญหา
ด้านข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือปัญหาจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดในอดีตที่ผ่านมา 
จังหวัดพิษณุโลกจึงไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ บางโครงการไม่สามารถ
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ดำเนินการ ประกอบกับถูกร้องเรียนและตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ และด้านประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายยังอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา การดำเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัดดำเนินไปอย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อร้องเรียนในการดำเนินการ โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย  
จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกดิข้ึนในการดำเนินงาน นำผลที่ได้รับจากการวิจัยใน
ครั้งนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานการวางแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาปจัจัยและกลไกทีส่่งผลตอ่แผนพฒันาจงัหวัดพิษณุโลก 
 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรงุและพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม  
 ความหมายของการวางแผน 

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (2552 : 20) ได้ให้ความหมาย
กระบวนการวางแผน คือกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานว่าจะ 

ดำเนินการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งการวางแผนน้ันจะต้องเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการวางแผนจะ
เป็นกรอบกำหนดวิธีการดำเนินงานและช่วยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆให้มีความชัดเจน เกิดการประสานงานทำงานเป็นทีม องค์กรพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง 
และยังช่วยให้การบริหารทรัพยากรขององค์กรไปเป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น การ
วางแผนยังเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรในการบริหารเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการกำกับดูแล
ติดตามและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานขององค์กรทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุดและทันท่วงที   
 
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความสำเร็จในการวางแผน 

ลักษณะของการวางแผนท่ีดี (สำนักงานอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4, 2558 : หน้า 8 
- 9) 
 1. มีความคล่องตัว (Flexibility) ลักษณะของแผนที ่ด ีต ้องมีความคล่องตัวสูง สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม ตลอดจนโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 
 2. มีความครอบคลุม (Comprehensiveness ) ลักษณะของแผนมีทั้งที่เฉพาะเจาะจง และ
แผนรวมกิจกรรมทั้งมวลในองค์กร ดังนั้น แผนหลักหรือแผนระยะยาวควรเป็นที่รวมของกิจกรรมย่อยๆ 
ทั้งหลายในองค์กร หรือแผนระยะสั้นทั้งหมดเข้าไว้โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กร 
 3. ระยะเวลาแผน (Time Spam) แผนที่ดีควรมีกำหนดระยะเวลาการเริ่มต้นและการสิ้นสุด
ของแผนไว้อย่างขัดเจนว่า จะทำอะไร เมื่อไร และจะสิ้นสุดกิจกรรมนั้นเมื่อไร 
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 4. มีความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) แผนที่ดีควรมีต้นทุนต่ำกว่าผลที่จะได้รับจากการใช้
แผนน้ัน โดยยืดหลักการประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. มีความชัดเจน (Celerity or Specificity) แผนที่ดีต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทำอะไร ทำเมื่อไร ทำทีไหน ทำอย่างไร และทำเพื่ออะไรอย่างละเอียด เพื่อให้การำแผนไป
ใช้ปฏิบัติสามารถกระทำได้ประสานสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง 
 6. เป็นรูปแบบตามพิธีการ (Formality) แผนที่ดีต้องจัดวางขึ้นโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการ
ต่าง ๆอย่างครบถ้วนซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร 
 7. มีเหตุมีผล (Rationality) แผนที่ดีจะต้องถูกกำหนดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรทุกคนในองค์กร และสามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง 
 8. มีความสอดคล้อง (Relevance) แผนที่ดีจะต้องอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ และนโยบายที่
กำหนดไว้ 
 9. มีลักษณะปกปิด (Confidentiality) แผนที่ดีจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะผู้ที่รบัผดิชอบ
ในการปฏิบัติ และผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  
 10. มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) เพราะว่าการวางแผนคือกระบวนการต่าง ๆใน
การตัดสินใจในปัจจุบัน เพื่อการปฏิบัติการในอนาคต ดังนั้นแผนที่ดีจึงต้องมุ่ง เน้นการตอบสนองการ
ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. มีความต่อเนื ่อง (Continuous Process) แผนที่ดีต้องมุ ่งเน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการต่อเนื่องของแผน และการบริหารเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส
และอาชีพให้สนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิ จ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน 
 
แนวคิดเก่ียวกับปัญหาในการวางแผน 

เทียนฉาย กีระนันท์ (2530, หน้า 4-6) กล่าวถึงปัญหาในการจัดทำแผนไว้ว่า แม้ว่าแผนและ
การวางแผนจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แต่
สัมฤทธิผลของแผนและการวางแผนก็อาจไม่เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ตามที่คาดหมายไว้ในหลักการข้างต้นก็
ได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลสืบเนื่อง บางประการ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ความไม่เข้าใจในหลักการ และประโยชน์ของแผน ความไม่รู้จักวิธีการใช้แผนในการบริหารงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการปฏิเสธไม่ยอมรับหลักการบริหารงาน สมัยใหม่ การทำ
ความเข้าใจในหลักการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจถ่องแท้ ถึงความหมายและประโยชน์ของ
แผน นอกจากนั้นข้อจำกัดอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคให้ แผนไม่อาจบรรลุได้ตามที่คาดหมายไว้อาจ
เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ คือ  ความบกพร่องที่เกิดจากการวางแผน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ในอนาคต และความบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผน  
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสังคมมั่นคง 
 
พันธกิจ (Mission) :  
 1. ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยทุนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และมรดกทางวัฒนธรรม 
 2. สร้างเสริมการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมความหลากหลายภาคบริการ 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสภาพแวดล้อม สังคม เมือง และชุมชนที่เอื้อต่อวิถี            ความ
เป็นอยู่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) : 
 ย ุทธศาสตร์ท ี ่  1 พัฒนาการเกษตรอ ัจฉริยะ (Smart Farming) และนวัตกรรมอาหาร 
(Agriculture and Food Innovation) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Historical & 
Eco Tourism) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการบริการสุขภาพ (Wellness) และการดูแลผู้สูงอายุ 
(Ageing) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ (Logistic Hub) 
 ยุทธศาสตร์ท ี ่  5 สร้างธุรกิจดิจิทัล (Digital Economy) ศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Education Hub)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการบริการโดยพัฒนา SMEs และสร้างการ
ประกอบการใหม่ (Startup) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที ่เป็นต้นทุนสำหรับการพัฒนา 
(Ecosystem and Natural Capital) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth City) และเป็นเมือง
อารยะบนฐานสังคมมั่นคงและยั่งยืน 
 
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2563 
 
วิสัยทัศน์   
เมืองบริการสี่แยกอินโดจีนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าและบริการ บนฐานเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์มูลค่าสูงอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2. พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรยีนรู้ และสังคมมี
ความมั ่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และน้อมนาศาสตร์พระราชามาสู ่การปฏิบัติ การเพิ่ม



437 

 

ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาจังหวัดสู่สากลและขยายความ
ร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และบริการ ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้า ขยะมูล
ฝอย/น้าเสีย และพลังงาน อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม ภาคการ
ผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการประชุมและการจดันิทรรศการ (MICE CITY) ส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

6. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูล และเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการมีมาตรฐานและปลอดภัย ก่อใหเ้กิด
มูลค่าเพิม่ ตรงต่อความต้องการของตลาด 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองทีม่ีความปลอดภัยสูงสังคมน่าอยู่และมี
ความสุขอย่างยั่งยืน และมีการสถาปนาขยายความร่วมมือกบัประเทศที่มีศักยภาพ 
พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานการท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิม่รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
พัฒนาระบบเศรษฐกจิของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประชุมและ
การจัดนิทรรศการ (MICE) บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อิทธิชัย สีดา (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติในจังหวัด
ปัตตานี ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำ ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการนำนโยบายไปปฏิบ ัติ จากการสัมภาษณ์ผ ู ้นำนโยบายไปปฏิบ ัต ิ พบว่าส ่วนใหญ่คิดว่า 
ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการดำเนินงาน แทนที่จะมีเพียง
ตัวแทนที่ได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผน 

อภิศักดิ์ พัฒนจักร (2559 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนา
จังหวัดสู่การเป็นนครไอซีที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความพร้อมในการ
พัฒนาเป็นนครไอซีทีในระดับมาก ในด้านสภาพทั่วไป ด้านการบริหาร และด้านทรัพยากรมนุษย์ 2) ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังต่อการนาไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นนครไอซีทีในระดับมาก 
ในด้านการนาไอซีทีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การก้าวสู่
ความเป็นเลิศของจังหวัด การเป็นนครไอซีทีที่สอดคล้องกับความโดดเด่นและความเข้มแข็งของจังหวัด 
และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการเป็นนครไอซีที และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น



438 

 

ความสำคัญของการพัฒนานโยบายนครไอซีท ีของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก ในด้าน
กระบวนการการพัฒนานโยบาย การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย และการประชาสัมพันธ์
และการรายงานผลการพัฒนานโยบาย 

นัยนา คำภักดี (2560) ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
โดยผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประกอบด้วย 8 ข้ันตอนได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 
จังหวัดการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ขั้นตอน ที่ 2 การจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อ
พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด ข้ันตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
กำหนดเป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ
บรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด ข้ันตอนที่ 7 ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ ข้ันตอนที่ 8 มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด 

วาริยา กำทองดี (2562 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 สำนักงานจังหวัดสกลนครผลการวิจัยพบว่า  ระดับ
สภาพปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และปัญหาใน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที ่ควรนำไปศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคือ 1) ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และ 2) ด้านประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

4. วิธีการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 4.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. 

พิษณุโลก) และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 18 คน  
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย
เจาะจงจากผู้ปฏิบัติงาน คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. 
พิษณุโลก) หรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้องรวมจำนวน 18 คน โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สามารถ
แบ่งออกได้ 4 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วย
วิธีการจดบันทึกและถอดเทปรายละเอียด กรอบแบบสัมภาษณ์ และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
คำถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ (Typology 
and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั ้นนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential Analysis) และเน ื ้อหา (Content Analysis) นำข้อม ูลมาเปรียบเทียบเพ ื ่อหา



439 

 

ลักษณะร่วมที ่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
จากนั้นจึงนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
   
5. ผลการศึกษา นำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.1.2 ปัจจัยและกลไกท่ีมีผลต่อแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
5.1.2.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผน 

คือ จัดทำฐานข้อมูล (Database) รวบรวมปัญหา/ความต้องการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด  จัดทำ
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (Vision) การกำหนดพันธกิจ (Mission) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) กำหนดตัวชี ้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) และกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ (Agencies) เป็นการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุนในแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน  

5.1.2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมายยุทธศาสตร์ เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ ในพื้นที ่อย่างไร วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ในพื้นที่เนื่องจาก เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด รวมทั้งยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง
ความมั่นคงของประชาชน ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรงุ เช่น ภาครัฐ ควรมีการ
บริการที่มีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลยังไม่เป็นรูปธรรม 
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจน และการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการพลังงานยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม  
 5.1.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 สรุปได้ว่า แผนมีความสมบูรณ์ ม ีการบริหารจัดการการจัดองค์กรที ่เหมาะสม 
ทรัพยากรในการบริหารมีพรอ้ม ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน นโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
มีความชัดเจน แตแ่ผนยังขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะออกมาจากภาคราชการ แต่แผนมี
ความสมบูรณ์ รวมถึงมีการบริหารจัดการการจัดองค์กรที่เหมาะสม ทรัพยากรในการบริหารมีพรอ้ม ทุก
ภาคส่วนให้การสนับสนุน นโยบาย แต่กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติบางข้อ ยังไม่มีความชัดเจน เช่น จะอนุรักษ์
หรือจะสนับสนุนการท่องเที่ยว  เมื่อแยกเป็นรายด้าน มีผลดังนี้ 
 ความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาจังหวัด มีรายละเอียด ที่ครบถ้วนและมีความพร้อมของ
โครงการทำให้การนำไปสู ่ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ผ ู ้บริหารกำหนด  สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีองค์ประกอบของแผนอย่างครบถ้วน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีความครอบคลุมทุกด้าน เช่น การเกษตร การลงทุนสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว และสังคม 
 การบริหาร (การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม) 
มีการวางแผนการดำเนินการโดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน กำหนดกรอบระยะเวลาในการ
ดำเนินงานผู้บริหารให้ความสำคัญบริหารจัดการโครงการในรูปแบบของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการกำกับดูแลการดำ เนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการดำเนินงาน ควบคุมติดตามการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและ
ใกล้ชิด รับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค 
สามารถประสานงานเรื่องปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ทางออนไลน์ (Application Line) ไดอ้ย่างรวดเร็ว  
 ทรัพยากร(งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลาการดำเนินงาน) 
 ดำเนินการบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว การใช้จ่าย
เป็นไปตามระเบียบพัสดุและครอบคลุมทุกกิจกรรม คณะทำงานมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการ
ทำงาน ระบุรายละเอียดโดยระบุระยะเวลา ทรัพยากร งบประมาณที่ได้ร ับ จัดสรรเพียงพอและ
เหมาะสม แต่บุคลากรในการดำเนินการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
 การให้การสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ประชาชน
ให้ความร่วมมือ ส่วนราชการเจ้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแนวทาง
หลักเกณฑ์เป็นอย่าง 
 ความชัดเจนของนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
 มีความชัดเจนและมีความเข้าใจ มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย นโยบายกฎระเบียบข้อปฏิบัติมีความชัดเจนทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงาน ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความชัดเจนของเอกสารมากกว่าปทีี่
ผ่านมา  
ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยประหยัดเวลาทำงานหลายข้ันตอน และเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่งมีความ
พร้อมเพียงพอ แต่บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ทางเทคโนโลยีไม่เท่ากันทำให้เกิดความแตกต่างกัน  
  
5.1.4 ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
        5.1.4.1 ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 ปัญหาเกิดจาก กรอบเวลาการดำเนินการเร่งรัด นโยบายจากส่วนกลางไม่ชัดเจน ข้อ
ระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนของหน่วยงานมีน้อยในขณะที่ภารกิจ
หลักของหน่วยงานจากกรมต้นสังกัดมีมาก เจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
แผนรวมทั้งไม่สามารถจัดทำแผนการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย  บางปัญหาเกิดจาก 
ห้วงเวลาการดำเนินการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตรงฤดูการผลิต หรือ ฤดูการท่องเที่ยว แต่ต้องดำเนินการ
ตามนโยบาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางคนขาดองค์ความรู้ในการจัดทำแผน 
ควรแก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการจัดทำแผนให้มีความเหมาะสม  นโยบายจากส่วนกลางต้องมีความ
ชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ ควรกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดไป
ในทางทิศทางไปในทิศทางที่ผ่านการวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาค
ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ปรับปรุง ห้วงเวลาการดำเนินการให้เหมาะสม  
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 2) ประเด็นความท้าทายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกควรกำหนดแผนการ
พัฒนาไปในทิศทางใด และมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร 
 คือ ประเด็นการพัฒนาในด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค การยกระดับมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตร การท่องเที่ยว ความมั่นคงปลอดภัยการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างไรให้ได้รับประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง และโครงการพัฒนาด้านต่างๆจะส่ง
ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน มั่นคง การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เนื่องจากที่เป็นเรื่องจำเปน็
ในปัจจุบันการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรให้ได้รับประโยชน์ในระดับ
พื้นที่อย่างแท้จริงและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ จะส่งประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนมั่นคงได้
อย่างไรการจัดทำแผนในแต่ละปีต้องเป็นการตั้งเป็นการต่อยอดของแผนเดิมให้ดียิ่งขึ้น ควรกำหนด
แผนพัฒนาจังหวัดไปในทางทิศทางไปในทิศทางที่ผ่านการวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ควรสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการ
เขียนโครงการแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ชัดเจนกว่าปัจจุบัน รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล เนื่องจากที่เป็นเรื่องจำเป็นในปัจจุบัน  

6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
6.1 ปัจจัยท่ีมีผลท่ีเอ้ือให้เกิดความสำเร็จของแผนพัฒนาจังหวัด  พบว่า ปัจจัยที่มีผลที่เอื้อให้ 

เกิดความสำเร็จในการจัดทำแผนจังหวัด คือ 1) ความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยการจัดทำแผน 
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียด ที่ครบถ้วนและมีความพร้อมของโครงการ
ทำให้การนำไปสู่ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  2) การบริหาร (การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับ
บัญชา การประสานงาน การควบคุม) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการ โดย
ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมของโครงการเมื่อมีโครงการงบประมาณสามารถลงนามได้ทันที แล้วให้
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย มีการวางแผนการดำเนินการโดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานผู้บริหารให้ความสำคัญบริหารจัดการโครงการในรูปแบบของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการกำกับดูแล
การดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน 3)ทรัพยากร(งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
ระยะเวลาการดำเนินงาน) ในเรื่องงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วโดยได้เร่งรัดและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 4) การให้การสนับสนุน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่าง
ดี ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 5 ) ความชัดเจนของ
นโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัต ิซึ่งมีความชัดเจนและมีความเข้าใจที่หากมีความเข้าใจหากมีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันจะใช้วิธีประสานทำความเข้าใจระหว่างผู้ประสานแผนในระดับต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางกับผู้ประสานแผนของจังหวัดระหว่างผู้ประสานแผนของจังหวัดกับผู้
ประสานของหน่วยงานภายในจังหวัด มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และ 
6) ปัจจัยอื ่น ๆ เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ทั้งนี ้ผ ู ้บริหารให้ความสำคัญ ต่อโครงการ รวมถึง
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยประหยัดเวลาทำงานหลายขั้นตอน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิศักดิ์ พัฒน
จักร (2559 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นนคร
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ไอซีที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นนครไอซทีี
ในระดับมาก ในด้านสภาพทั่วไป ด้านการบริหาร และด้านทรัพยากรมนุษย์ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความคาดหวังต่อการนำไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นนครไอซทีีในระดับมาก ในด้านการนำไอซี
ทีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การก้าวสู่ความเป็นเลิศของ
จังหวัด การเป็นนครไอซีทีที่สอดคล้องกับความโดดเด่นและความเข้มแข็งของจังหวัด และการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการเป็นนครไอซีที และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความสำคัญของ
การพัฒนานโยบายนครไอซีทีของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก ในด้านกระบวนการการพัฒนา
นโยบาย การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย และการประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการ
พัฒนานโยบาย และงานวิจัยของยุทธภูมิ ฝอยทอง (2556) อิทธิชัย สีดา (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำ ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้นำเปรียบเสมอืน
ศูนย์รวมจิตใจของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นผู้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพ ในการควบคุมและง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที ่ และนำไปสู่
ความสำเร็จของนโยบาย ผู้บังคับบัญชาของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติมีความเป็นผู้นำที่ดี โดยร่วมงานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างราบรื่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีการรับฟังและยอมรับแนวทาง
ในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ ถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ และก่อนการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง ผู้บังคับบัญชาจะมีการวางแผนก่อนเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดนั้น หมายถึง ความล้มเหลวของ
นโยบาย และผลกระทบต่อชีวิตผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จากการสัมภาษณ์ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ พบว่าส่วน
ใหญ่คิดว่า ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการดำเนินงาน แทนที่
จะมีเพียงตัวแทนที่ได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผน 

6.2 ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ ัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณ ุโลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เกิดจาก กรอบเวลาการดำเนินการ
เร่งรัด นโยบายจากส่วนกลางไม่ชัดเจน ข้อระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าทีผู่ ้จัดทำ
แผนของหน่วยงานมีน้อย เจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน รวมทั้งไม่
สามารถจัดทำแผนการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย แผนยังขาดการบูรณาการอย่าง
จริงจัง ส่วนใหญ่จะออกมาจากภาคราชการ และประเด็นความท้าทายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก คือ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับประโยชน์ในระดับพื้นที่
อย่าง และยั่งยืน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่า ควรแก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการจัดทำแผนให้มีความเหมาะสม  นโยบายจาก
ส่วนกลางต้องมีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับวาริยา กำทองดี (2562 : บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 สำนักงานจังหวัดสกลนครผลการวิจัยพบว่า 1. 
ระดับสภาพปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2. ผล
การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจดัทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า 2.1 ผู้
ที่มีระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
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โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.2 ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่มี
ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 3. ปัญหาในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที ่ควรนำไปศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคือ 1) ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) และ 2) ด้านประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 

ปัจจัยที่มีผลที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จในการจัดทำแผนจังหวัด  คือ 1) ความสมบูรณ์ของ 
ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีความพร้อมของโครงการ  2) การบริหาร โดยการกำหนดแผนงาน และ
การเตรียมความพร้อมของโครงการ 3)ทรัพยากร มีการบริหารจัดการทรัพยากร 4) การให้การสนับสนุน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน 5 ) มี
ความชัดเจนในนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ 6) ปัจจัยอื่น ๆ  เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ซึ่ง
ผู้บริหารให้ความสำคัญ  

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เกิดจากกรอบเวลาการดำเนินการ นโยบายจากส่วนกลางไม่
ชัดเจน ข้อระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ แผนยังขาดการบูร
ณาการอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ แก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการ  นโยบายจาก
ส่วนกลางต้องมีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ผลการวิจัยพบว่า กรอบเวลาการดำเนินการจัดทำแผนยังไมเ่หมาะสม ดังนั้นจึงควร
ปรับปรงุแก้กรอบเวลาให้เพียงพอในการดำเนินการ และเหาะสมกบัพื้นที่ โอกาส และเงือ่นเวลา 
ผลการวิจัยพบว่า อัตรากำลงัเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบการจัดทำแผน ทีน้อยไม่เพียงพอ และขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำแผน ดังนั้นจึงควร จัดสรรอัตรากำลงัเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ และพัฒนาองค์
ความรู้ในการจัดทำแผน 

ผลการวิจัยพบว่า ยังมีระเบียบปฏิบัติ ในบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งในการจัดทำแผน  
ดังนั้นจึงควรปรบัปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายดังกล่าวใหส้อดคล้องและสนบัสนุนการจัดทำแผน 

 ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกำกบัดูแล ราชการส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่ ในเรือ่งการ 
จัดทำแผนเพื่อความเป็นเอกภาพ และบรูณาการอย่างเป็นรปูธรรม 
 ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน และสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  
 ควรมีการตั้งสื่อสังคมออนไลน ์มุง่เน้นสร้างความรู้สกึใหป้ระชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ประเมินผล ในการจัดทำแผน 

6.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังบุคลากร และงบประมาณที่เหมาะสม 
แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน ในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน 
  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานแผน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน 
  ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องข้อจำกัด ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เพราะปญัหาอปุสรรคอาจแตกต่างกัน 
  ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพฒันา
จังหวัดในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
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การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
นางสาวสุพัตรา เรือนอินทร2์3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พิษณุโลก เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยใช้แบบการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. พิษณุโลก) และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 18 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก คือ 
1) ความครอบคลุมและสมบูรณ์ ในองค์ประกอบสำคัญของแผน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
ตัวช้ีวัด  2) ระบบการบริหาร ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน 
และการควบคุม 3) การบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการทำงาน และ
ครอบคลุมทุกกิจกรรม  4) การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชน ประชาชนและหน่วยงาน ทุก
ภาคส่วน 5 ) มีความชัดเจนในนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ 6) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผู้บริหารให้
ความสำคัญในเทคโนโลยี  

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เกิดจากกรอบเวลาการดำเนินการ นโยบายจากส่วนกลางไม่
ชัดเจน ข้อระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ แผนยังขาดการบูร
ณาการอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ แก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการ  นโยบายจาก
ส่วนกลางต้องมีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
คำสำคัญ  ความสำเร็จ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก    

1. ที่มาและความสำคัญ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ บนโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียง
กัน ส่งผลกระทบต่อทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และส่งผลให้ภาครัฐ
ของไทยปรับปรุงกลไกการบริหารงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และในมิติต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน และยังได้ให้

                                                   
23 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ความสำคัญกับการพัฒนาในเชิงพื้นที ่(Area Based Approach) ลดความเหลื่อมล้ำของการเจรญิเติบโต
ระหว่างพื้นที่ต่างในประเทศ จัดการความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน ลด
ความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนการบรหิารราชการส่วนภูมิภาคในเชิงบูรณาการ 
มุ่งเน้นการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง ปรับกระบวนการทำงานแบบ
ม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์ (Result Based Management)  โดยใช ้การบร ิหารงานเช ิ งกลย ุทธ ์ ( Strategic 
Management) มาเป็นกรอบในการบริหาร และใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการดำเนินงาน ปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจงัหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
และการจัดทำงบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อ
สอดส่องและเสนอแนะการ ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ซึ่งทำให้การบริหารเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2550) 

จังหวัดเป็นเขตพื้นที่ ที ่ทางประเทศไทยได้กำหนดขึ ้น โดยแต่ละจังหวัดจะมีตัวแทนของ 
หน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ของรัฐบาลกลางรับนโยบายแผนงาน ตลอดจนเงินงบประมาณที่รัฐบาลกลาง
จัดสรรมาให้มาดำเนินการ รัฐบาลมีพันธกิจที่จะสร้างสังคมที่ดี  ให้จังหวัดเกิดความเจริญและประชาชน
มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี (จักรกฤษณ์ นรนิตผิดุงการ, 2561 : หน้า 27) ภายหลังจังหวัดจึงถูกปรับเปลี่ยน
การบริหารงานจังหวัดมาเป็นการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีภารกิจหลักคือการบูรณาการทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นราชการบริหารภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ (ก.พ.ร., 2557,หน้า 8) ซึ่งรัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่  โดยรัฐบาลได้ประกาศทดลองใช้แผนพัฒนา จังหวัด
แบบบูรณาการ ซึ่งให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานงานหน่วยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
รวมทั้งหน่วย Functional and Local Agencies อย่างเบ็ดเสร็จในช่ือ ที่เรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด 
CEO” หลังจากนั้นรัฐบาลได้ผลักดันให้มีการออกกฎหมาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ และองค์กร ที่
รับผิดชอบในด้านวิชาการตลอดจนมีการตั้งงบประมาณ ในจังหวัดให้แต่ละจังหวัดและกลุม่จงัหวัด มีการ
มอบหมาย และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องมา
จนถึง ปัจจุบัน(จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2561 : หน้า 29) 

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนับเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบ
การ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ (ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นของรัฐ) ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ร่วมดำเนินการจัดทำ
แผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านความเห็นพ้อง ต้องกันจากภาคส่วน
ดังกล่าว โดยต้องสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองที่สอดคล้องกัน รวมทั้งมีงบประมาณ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการด้วย ซึ่งจะพัฒนาและสร้างความ เจริญเติบโต ได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันทั่ ว
ประเทศ(กพร plan 7) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต้องจัดทำแผนการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเป็นไปตามข้ันตอนและ
เงื่อนไขที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นจนสามารถดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกแล้วเสร็จ และ
ได้นำปฏิบัติจนบรรลุผล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ในการจัดทำแผนฯ เช่น ปัญหา
ด้านข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือปัญหาจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดในอดีตที่ผ่านมา 
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จังหวัดพิษณุโลกจึงไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ บางโครงการไม่สามารถ
ดำเนินการ ประกอบกับถูกร้องเรียนและตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ และด้านประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายยังอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา การดำเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัดดำเนินไปอย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อร้องเรียนในการดำเนินการ โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย  

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจดัทำแผนพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการดำเนินงาน นำผลที่ได้รับจาก
การวิจัยในครั้งนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาปจัจัยและกลไกทีส่่งผลตอ่แผนพฒันาจงัหวัดพิษณุโลก 
2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
3) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรงุและพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

3. การทบทวนวรรณกรรม  
ความหมายของการวางแผน 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (2552 : 20) ได้ให ้ความหมาย
กระบวนการวางแผน คือกระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานว่าจะดำเนินการ
อย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งการวางแผนนั้นจะต้องเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการวางแผนจะเป็นกรอบ
กำหนดวิธีการดำเนินงานและช่วยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในกจิกรรม
ต่าง ๆให้มีความชัดเจน เกิดการประสานงานทำงานเป็นทีม องค์กรพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง และยังช่วย
ให้การบริหารทรัพยากรขององค์กรไปเป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น การวางแผนยังเป็น
กลไกในการระดมทรัพยากรในการบริหารเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการกำกับดูแลติดตามและทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานขององค์กรทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและ
ทันท่วงที   

 
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความสำเร็จในการวางแผน 

ลักษณะของการวางแผนท่ีดี (สำนักงานอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4, 2558 : หน้า 
8 - 9) 

 1. มีความคล่องตัว (Flexibility) ลักษณะของแผนที่ดีต้องมีความคล่องตัวสูง สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม ตลอดจนโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 

 2. มีความครอบคลุม (Comprehensiveness ) ลักษณะของแผนมีทั้งที่เฉพาะเจาะจง 
และแผนรวมกิจกรรมทั้งมวลในองค์กร ดังนั้น แผนหลักหรือแผนระยะยาวควรเป็นที่รวมของกิจกรรม
ย่อยๆ ทั้งหลายในองค์กร หรือแผนระยะสั้นทั้งหมดเข้าไว้โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
หลักขององค์กร 

 3. ระยะเวลาแผน (Time Spam) แผนที่ดีควรมีกำหนดระยะเวลาการเริ่มต้นและการ
สิ้นสุดของแผนไว้อย่างขัดเจนว่า จะทำอะไร เมื่อไร และจะสิ้นสุดกิจกรรมนั้นเมื่อไร 
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 4. มีความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) แผนที่ดีควรมีต้นทุนต่ำกว่าผลที่จะไดร้ับจาก
การใช้แผนน้ัน โดยยืดหลักการประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 5. มีความชัดเจน (Celerity or Specificity) แผนที่ดีต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ใคร
จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทำอะไร ทำเมื่อไร ทำทีไหน ทำอย่างไร และทำเพื่ออะไรอย่างละเอียด เพื่อให้การำ
แผนไปใช้ปฏิบัติสามารถกระทำได้ประสานสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง 

 6. เป็นรูปแบบตามพิธีการ (Formality) แผนที่ดีต้องจัดวางขึ ้นโดยผ่านขั ้นตอน
กระบวนการต่าง ๆอย่างครบถ้วนซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร 

 7. มีเหตุมีผล (Rationality) แผนที่ดีจะต้องถูกกำหนดข้ึนอย่างมีเหตุมีผลเปน็ที่ยอมรบั
ของบุคลากรทุกคนในองค์กร และสามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง 

 8. มีความสอดคล้อง (Relevance) แผนที่ดีจะต้องอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ และ
นโยบายที่กำหนดไว้ 

 9. มีลักษณะปกปิด (Confidentiality) แผนที่ดีจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะผู้ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติ และผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

 10. มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) เพราะว่าการวางแผนคือกระบวนการ
ต่าง ๆในการตัดสินใจในปัจจุบัน เพื ่อการปฏิบัติการในอนาคต ดังนั ้นแผนที่ดีจึงต้องมุ ่งเน้นการ
ตอบสนองการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 11. มีความต่อเนื ่อง (Continuous Process) แผนที่ดีต้องมุ ่งเน้นการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนการต่อเนื่องของแผน และการบริหารเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสทิธิภาพ 
ความสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมติิใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาสและอาชีพให้สนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน 
แนวคิดเก่ียวกับปัญหาในการวางแผน 

เทียนฉาย กีระนันท์ (2530, หน้า 4-6) กล่าวถึงปัญหาในการจัดทำแผนไว้ว่า แม้ว่าแผนและ
การวางแผนจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แต่
สัมฤทธิผลของแผนและการวางแผนก็อาจไม่เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ตามที่คาดหมายไว้ในหลักการข้างต้นก็
ได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลสืบเนื่อง บางประการ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ความไม่เข้าใจในหลักการ และประโยชน์ของแผน ความไม่รู้จักวิธีการใช้แผนในการบริหารงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการปฏิเสธไม่ยอมรับหลักการบริหารงาน สมัยใหม่ การทำ
ความเข้าใจในหลักการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจถ่องแท้ ถึงความหมายและประโยชน์ของ
แผน นอกจากนั้นข้อจำกัดอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคให้ แผนไม่อาจบรรลุได้ตามที่คาดหมายไว้อาจ
เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ คือ  ความบกพร่องที่เกิดจากการวางแผน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ในอนาคต และความบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผน  

 
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2562 
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วิสัยทัศน์ : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสังคม
มั่นคง 

พันธกิจ (Mission) :  
 1. ขับเคลื ่อนการพัฒนาโดยอาศัยทุนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และมรดกทาง

วัฒนธรรม 
 2. สร้างเสริมการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมความหลากหลายภาค

บริการ 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสภาพแวดล้อม สังคม เมือง และชุมชนที่เอื้อต่อวิถี            

ความเป็นอยู่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และนวัตกรรมอาหาร 

(Agriculture and Food Innovation) 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

(Historical & Eco Tourism) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการบริการสุขภาพ (Wellness) และการดูแล

ผู้สูงอายุ (Ageing) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโลจิสติกส์เพื่อเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ (Logistic Hub) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างธุรกิจดิจิทัล (Digital Economy) ศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (Education Hub)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการบริการโดยพัฒนา SMEs และสร้าง

การประกอบการใหม่ (Startup) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เป็นต้นทุนสำหรับการ

พัฒนา (Ecosystem and Natural Capital) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth City) และเป็น

เมืองอารยะบนฐานสังคมมั่นคงและยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์   
เมืองบริการสี่แยกอินโดจีนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมมั่นคง และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การ ผลิตส ินค ้าและบริการ บน

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
2. พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม

มีความมั ่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และน้อมนาศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาจังหวัดสู่สากลและขยายความ
ร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
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3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และบรกิาร ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้า ขยะมูล
ฝอย/น้าเสีย และพลังงาน อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม ภาคการ
ผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการประชุมและการจดันิทรรศการ (MICE CITY) ส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

6. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค และส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูล และเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์ 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการมีมาตรฐานและปลอดภัย ก่อใหเ้กิด

มูลค่าเพิม่ ตรงต่อความต้องการของตลาด 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองทีม่ีความปลอดภัยสูงสังคมน่า

อยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน และมีการสถาปนาขยายความร่วมมือกบัประเทศที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานการท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิม่รายได้

จากการท่องเที่ยว 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบเศรษฐกจิของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการ

ประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE) บนฐานเศรษฐกิจสรา้งสรรค์มลูค่าสงู 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
อิทธิชัย สีดา (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ในการนำ

นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
ในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำ ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ พบว่าส่วนใหญ่คิดว่า 
ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการดำเนินงาน แทนที่จะมีเพียง
ตัวแทนที่ได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผน 

อภิศักดิ์ พัฒนจักร (2559 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดสู่การเป็นนครไอซีที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความ
พร้อมในการพัฒนาเป็นนครไอซีทีในระดับมาก ในด้านสภาพทั่วไป ด้านการบริหาร และด้านทรัพยากร
มนุษย์ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังต่อการนาไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นนครไอซีที
ในระดับมาก ในด้านการนาไอซีทีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิ ตและ
สังคม การก้าวสู่ความเป็นเลิศของจังหวัด การเป็นนครไอซีทีที่สอดคล้องกับความโดดเด่นและความ
เข้มแข็งของจังหวัด และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการเป็นนครไอซีที และ 3) ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเห็นความสำคัญของการพัฒนานโยบายนครไอซีทขีองจังหวัดแบบมสี่วนร่วมในระดับมาก 
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ในด้านกระบวนการการพัฒนานโยบาย การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย และการ
ประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการพัฒนานโยบาย 

นัยนา คำภักดี (2560) ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
โดยผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประกอบด้วย 8 ข้ันตอนได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 
จังหวัดการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ขั้นตอน ที่ 2 การจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อ
พิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด ข้ันตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
กำหนดเป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ
บรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด ข้ันตอนที่ 7 ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ ข้ันตอนที่ 8 มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด 

วาริยา กำทองดี (2562 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจดัทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 สำนักงานจังหวัดสกลนครผลการวิจัยพบว่า  ระดับ
สภาพปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และปัญหาใน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที ่ควรนำไปศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคือ 1) ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และ 2) ด้านประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

4. วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
4.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. 

พิษณุโลก) และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 18 คน  
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย

เจาะจงจากผู้ปฏิบัติงาน คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. 
พิษณุโลก) หรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้องรวมจำนวน 18 คน โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สามารถ
แบ่งออกได้ 4 กลุ่ม คือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้ วย

วิธีการจดบันทึกและถอดเทปรายละเอียด กรอบแบบสัมภาษณ์ และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
คำถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ (Typology 
and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั ้นนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential Analysis) และเน ื ้อหา (Content Analysis) นำข้อม ูลมาเปรียบเทียบเพ ื ่อหา
ลักษณะร่วมที ่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
จากนั้นจึงนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
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5. ผลการศึกษา นำเสนอการสรุปผลการวิจัยทีส่ำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.1.2 ปัจจัยและกลไกท่ีมีผลต่อแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
5.1.2.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำ

แผน คือ จัดทำฐานข้อมูล (Database) รวบรวมปัญหา/ความต้องการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด จัดทำ
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (Vision) การกำหนดพันธกิจ (Mission) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) กำหนดตัวชี ้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) และกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ (Agencies) เป็นการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานสนับสนุนในแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน  

5.1.2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมายยุทธศาสตร์ เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ ในพื้นที ่อย่างไร วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ในพื้นที่เนื่องจาก เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
พื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที ่ยวและบริการของจังหวัด รวมทั้งยังเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการอนุรักษ์ ป้องกัน 
และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง เช่น 
ภาครัฐ ควรมีการบริการที่มีคุณภาพและอยู่ในระดับมาตรฐาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
ยังไม่เป็นรูปธรรม การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจน และการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการพลังงานยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม  

5.1.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

สรุปได้ว่า แผนมีความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการการจัดองค์กรที่เหมาะสม ทรัพยากร
ในการบริหารมีพร้อม ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน นโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบั ติมีความ
ชัดเจน แต่แผนยังขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะออกมาจากภาคราชการ แต่แผนมีความ
สมบูรณ์ รวมถึงมีการบริหารจัดการการจัดองค์กรที่เหมาะสม ทรัพยากรในการบริหารมีพร้อม ทุกภาค
ส่วนให้การสนับสนุน นโยบาย แต่กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติบางข้อ ยังไม่มีความชัดเจน เช่น จะอนุรักษ์หรือ
จะสนับสนุนการท่องเที่ยว  

เมื่อแยกเป็นรายด้าน มีผลดังนี้ 
1) ความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาจังหวัด มีรายละเอียด ที่ครบถ้วนและมีความพร้อมของ

โครงการทำให้การนำไปสู ่ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ผ ู ้บริหารกำหนด  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีองค์ประกอบของแผนอย่างครบถ้วน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีความครอบคลุมทุกด้าน เช่น การเกษตร การลงทุนสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว และสังคม 

2) การบริหาร (การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม) 
มีการวางแผนการดำเนินการโดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน กำหนดกรอบระยะเวลา

ในการดำเนินงานผู้บริหารใหค้วามสำคัญบริหารจดัการโครงการในรูปแบบของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการกำกับดูแลการดำเนินงานร่วมกับ
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คณะกรรมการดำเนินงาน ควบคุมติดตามการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและ
ใกล้ชิด รับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค 
สามารถประสานงานเรื่องปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ทางออนไลน์ (Application Line) ได้อย่างรวดเร็ว  

3) ทรัพยากร(งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลาการดำเนินงาน) 
ดำเนินการบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว การใช้จ่ายเป็นไป

ตามระเบียบพัสดุและครอบคลุมทุกกิจกรรม คณะทำงานมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการทำงาน 
ระบุรายละเอียดโดยระบุระยะเวลา ทรัพยากร งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเพียงพอและเหมาะสม แต่
บุคลากรในการดำเนินการดำเนินงานไม่เพียงพอ 

4) การให้การสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ประชาชนให้

ความร่วมมือ ส่วนราชการเจ้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแนวทาง
หลักเกณฑ์เป็นอย่าง 

5 ) ความชัดเจนของนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
มีความชัดเจนและมีความเข้าใจ มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

นโยบายกฎระเบียบข้อปฏิบัติมีความชัดเจนทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงาน ได้รับความร่วมมือ
จากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความชัดเจนของเอกสารมากกว่าปีที่ผ่านมา  

6) ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยประหยัดเวลาทำงานหลายข้ันตอน และเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสาร

ซึ่งมีความพร้อมเพียงพอ แต่บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ทางเทคโนโลยีไม่เท่ากันทำให้เกิดความ
แตกต่างกัน  

 5.1.4 ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        5.1.4.1 ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาเกิดจาก กรอบเวลาการดำเนินการเร่งรัด นโยบายจากส่วนกลางไม่ชัดเจน ข้อระเบียบ 

กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนของหน่วยงานมีน้อยในขณะที่ภารกิจหลักของ
หน่วยงานจากกรมต้นสังกัดมีมาก เจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน
รวมทั้งไม่สามารถจัดทำแผนการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย  บางปัญหาเกิดจาก ห้วง
เวลาการดำเนินการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตรงฤดูการผลิต หรือ ฤดูการท่องเที่ยว แต่ต้องดำเนินการตาม
นโยบาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางคนขาดองค์ความรู้ในการจัดทำแผน 

ควรแก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการจัดทำแผนให้มคีวามเหมาะสม  นโยบายจากส่วนกลางต้อง
มีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ ควรกำหนดแผนพัฒนาจังหวัด
ไปในทางทิศทางไปในทิศทางที่ผ่านการวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาค
ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ปรับปรุง ห้วงเวลาการดำเนินการให้เหมาะสม  

2) ประเด็นความท้าทายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกควรกำหนดแผนการพัฒนา
ไปในทิศทางใด และมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร 
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คือ ประเด็นการพัฒนาในด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค การยกระดับมาตรฐานสินค้าทาง
การเกษตร การท่องเที่ยว ความมั่นคงปลอดภัยการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างไรให้ได้รับประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง และโครงการพัฒนาด้านต่างๆจะส่งประโยชน์ให้กับ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน มั่นคง การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เนื่องจากที่เป็นเรื่องจำเป็นในปัจจุบันการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรให้ได้รับประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่าง
แท้จริงและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  จะส่งประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนมั่นคงได้อย่างไรการ
จัดทำแผนในแต่ละปีต้องเป็นการตั้งเป็นการต่อยอดของแผนเดิมให้ดียิ ่งขึ้น ควรกำหนดแผนพัฒนา
จังหวัดไปในทางทิศทางไปในทิศทางที ่ผ่านการวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ควรสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการเขียน
โครงการแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ชัดเจนกว่าปัจจุบัน รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
เนื่องจากที่เป็นเรื่องจำเป็นในปัจจุบัน  

 
6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

6.1 ปัจจัยท่ีมีผลท่ีเอ้ือให้เกิดความสำเร็จของแผนพัฒนาจังหวัด  พบว่า ปัจจัยที่มีผลที่เอื้อให้
เกิดความสำเร็จในการจัดทำแผนจังหวัด คือ 1) ความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยการจัดทำแผน 
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียด ที่ครบถ้วนและมีความพร้อมของโครงการ
ทำให้การนำไปสู่ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  2) การบริหาร (การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับ
บัญชา การประสานงาน การควบคุม) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการ โดย
ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมของโครงการเมื่อมีโครงการงบประมาณสามารถลงนามได้ทันที แล้วให้
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย มีการวางแผนการดำเนินการโดยแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัด เจน
กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานผู้บริหารให้ความสำคัญบริหารจัดการโครงการในรูปแบบของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการกำกับดูแล
การดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน 3)ทรัพยากร(งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
ระยะเวลาการดำเนินงาน) ในเรื่องงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป ด้วย
ความรวดเร็วโดยได้เร่งรัดและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 4) การให้การสนับสนุน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่าง
ดี ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 5 ) ความชัดเจนของ
นโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ซึ่งมีความชัดเจนและมีความเข้าใจที่หากมีความเข้าใจหากมีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันจะใช้วิธีประสานทำความเข้าใจระหว่างผู้ประสานแผนในระดับต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางกับผู้ประสานแผนของจังหวัดระหว่างผู้ประสานแผนของจังหวัดกับผู้
ประสานของหน่วยงานภายในจังหวัด มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และ 
6) ปัจจัยอื ่น ๆ เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ทั้งนี ้ผ ู ้บริหารให้ความสำคัญ ต่อโครงการ รวมถึง
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยประหยัดเวลาทำงานหลายขั้นตอน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิศักดิ์ พัฒน
จักร (2559 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นนคร
ไอซีที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นนครไอซทีี
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ในระดับมาก ในด้านสภาพทั่วไป ด้านการบริหาร และด้านทรัพยากรมนุษย์ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความคาดหวังต่อการนำไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นนครไอซทีีในระดับมาก ในด้านการนำไอซี
ทีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การก้าวสู่ความเป็นเลิศของ
จังหวัด การเป็นนครไอซีทีที่สอดคล้องกับความโดดเด่นและความเข้มแข็งของจังหวัด และการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการเป็นนครไอซีที และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความสำคัญของ
การพัฒนานโยบายนครไอซีทีของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก ในด้านกระบวนการการพัฒนา
นโยบาย การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย และการประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการ
พัฒนานโยบาย และงานวิจัยของยุทธภูมิ ฝอยทอง (2556) อิทธิชัย สีดา (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ ปัจจัย ในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำ ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้นำเปรียบเสมอืน
ศูนย์รวมจิตใจของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นผู้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื ่อความเป็นเอกภาพ ในการควบคุมและง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่  และนำไปสู่
ความสำเร็จของนโยบาย ผู้บังคับบัญชาของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติมีความเป็นผู้นำที่ดี โดยร่วมงานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างราบรื่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีการรับฟังและยอมรับแนวทาง
ในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ ถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ และก่อนการปฏิบัติงานทุก
ครั้ง ผู้บังคับบัญชาจะมีการวางแผนก่อนเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดนั้น หมายถึง ความล้มเหลวของ
นโยบาย และผลกระทบต่อชีวิตผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จากการสัมภาษณ์ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ พบว่าส่วน
ใหญ่คิดว่า ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการดำเนินงาน แทนที่
จะมีเพียงตัวแทนที่ได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผน 

6.2 ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เกิดจาก กรอบเวลาการดำเนินการ
เร่งรัด นโยบายจากส่วนกลางไม่ชัดเจน ข้อระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าทีผู่ ้จัดทำ
แผนของหน่วยงานมีน้อย เจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน รวมทั้งไม่
สามารถจัดทำแผนการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย แผนยังขาดการบูรณาการอย่าง
จริงจัง ส่วนใหญ่จะออกมาจากภาคราชการ และประเด็นความท้าทายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก คือ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับประโยชน์ในระดับพื้นที่
อย่าง และยั่งยืน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่า ควรแก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการจัดทำแผนให้มีความเหมาะสม  นโยบายจาก
ส่วนกลางต้องมีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับวาริยา กำทองดี (2562 : บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 สำนักงานจังหวัดสกลนครผลการวิจัยพบว่า 1. 
ระดับสภาพปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2. ผล
การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจดัทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า 2.1 ผู้
ที่มีระดับตำแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.2 ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครที่มี
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ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 3. ปัญหาในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที่ควรนำไปศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคือ 1) ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) และ 2) ด้านประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 

ปัจจัยที่มีผลที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จในการจัดทำแผนจังหวัด  คือ 1) ความสมบูรณ์ของที ่มี
รายละเอียดครบถ้วนและมีความพร้อมของโครงการ  2) การบริหาร โดยการกำหนดแผนงาน และการ
เตรียมความพร้อมของโครงการ 3)ทรัพยากร มีการบริหารจัดการทรพัยากร 4) การให้การสนับสนุนของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน 5 ) มีความ
ชัดเจนในนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัต ิและ 6) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บริหาร
ให้ความสำคัญ  

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เกิดจากกรอบเวลาการดำเนินการ นโยบายจากส่วนกลางไม่
ชัดเจน ข้อระเบียบ กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรค เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ แผนยังขาดการบูร
ณาการอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ แก้ไขกรอบเวลาการดำเนินการ  นโยบายจาก
ส่วนกลางต้องมีความชัดเจน ปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมายให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

6) ผลการวิจัยพบว่า กรอบเวลาการดำเนินการจัดทำแผนยังไมเ่หมาะสม ดังนั้นจึงควร
ปรับปรงุแก้กรอบเวลาให้เพียงพอในการดำเนินการ และเหาะสมกบัพื้นที่ โอกาส และเงือ่นเวลา 

7) ผลการวิจัยพบว่า อัตรากำลงัเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบการจัดทำแผน ทีน้อยไม่เพียงพอ และ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน ดังนั้นจึงควร จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ และ
พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำแผน 

8) ผลการวิจัยพบว่า ยังมีระเบียบปฏิบัติ ในบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งในการจัดทำ
แผน ดังนั้นจึงควรปรบัปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องและสนับสนุนการจัดทำแผน 

9) ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกำกบัดูแล ราชการส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่ ในเรือ่งการ
จัดทำแผนเพื่อความเป็นเอกภาพ และบรูณาการอย่างเป็นรปูธรรม 

10) ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน และสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  
11) ควรมีการตั้งสื่อสังคมออนไลน ์มุง่เน้นสร้างความรู้สกึใหป้ระชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม

ประเมินผล ในการจัดทำแผน 
 

6.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
7) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังบุคลากร และงบประมาณที่เหมาะสม 

แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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8) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน ในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผน 

9) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานแผน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน 

10) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องข้อจำกัด ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เพราะปญัหาอปุสรรคอาจแตกต่างกัน 

11) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพฒันา
จังหวัดในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
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         การมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกัน 

อุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
         

 อนุพงษ์  โค้ปัน* 
เกษมศานต์ โชตชาครพันธุ์** 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศึกษาเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตาม 
เพศ อายุ รายได้ ตำแหน่งในหมู่บ้าน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ ประชากรคือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในปัจจุบัน ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งหมดจำนวน 310 คนเป็นประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้รับข้อมูลกลับคืนทั้งสิ้น จำนวน 277 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.35 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionaire) ใช้เป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ค่า T-test (Inderpendent Sample T-test
) ใช้สำหรับวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ ความแตกต่างของสถานภาพส่วน
บุคคล ด้านเพศ และการมีตำแหน่งที่เป็นทางการในชุมชน, ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยการทดสอบค่า F-test วิเคราะห์ความแตกต่างของสถานภาพส่วนบุคคลดา้น
อายุ และรายได้  ซึ่งจำแนกมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least-Significant Difference: LSD) เมื่อปรากฏผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบค่า F-test ของสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ และ
รายได้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมสี่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้านการค้นหา
ปัญหา, การมสี่วนร่วมด้านการวางแผน, การมสี่วนร่วมด้านการปฏิบัติ, การมสี่วนร่วมด้านการ
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย  
ด้านการค้นหาปญัหา 3.80, ค่าคะแนนเฉลี่ย ด้านการวางแผน 3.84, ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติ 
4.05, ค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการประเมินผล 3.89 และค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการรับผลประโยชน์ 4.16  
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่า้น (ชรบ.) ที่มเีพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และ
ตำแหน่งทีเ่ป็นทางการในหมูบ่้าน แตกต่างกัน ระดับการมสีว่นร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
* นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
**อาจารยป์ระจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นทีอ่ำเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร ่
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตาม เพศ อายุ รายได้ ตำแหน่งในหมู่บ้าน 
 3. เพือ่เสนอแนะแนวทางการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในการป้องกันอบุัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร่ ตลอดจนพื้นที่อื่นๆได้ 

คำถามสำหรบัการศึกษา  
  1.4.1 ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ที่มเีพศแตกต่างกัน มีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อำเภอรอ้งกวาง จงัหวัดแพร่ต่างกัน 
 1.4.2 ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อำเภอรอ้งกวาง จงัหวัดแพร่ต่างกัน 
 1.4.3 ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ที่มรีายได้ แตกต่างกัน มีระดับการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันอบุัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่ต่างกัน 
 1.4.4 ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ที่มีตำแหนง่ในหมู่บ้าน  แตกต่างกัน มรีะดับการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันอบุัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
                ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบสอบถาม เรื่องการมสี่วนร่วมของ 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัตเิหตุทางถนน ในพืน้ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดและให้เลือกตอบจำนวน 4 ข้อ ได้แก่  เพศ, อายุ, รายได้ต่อเดือน 

1. เพศ    
2. อายุ 
3. รายได้ 
4. ตำแหน่งในหมู่บ้าน 
  (เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ) 

การมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
5. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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และการดำรงตำแหน่งในหมู่บ้าน  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในการสำรวจการมสี่วนร่วมของชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัตเิหตทุางถนนในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
จำนวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อเสนอแนะด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน และ
ข้อเสนอแนะด้านการมสี่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการป้องกันอบุัติเหตุทางถนน 
ทดสอบความแม่นตรง (Validity) ด้วยการเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเตมิ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ อาจารย์
ที่ปรกึษา 2) นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน ตำแหน่ง นายอำเภอร้องกวาง และทดสอบค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีหาค่าสมัประสทิธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Conbach ’s Alpha Coefficient) พบว่า
แบบสอบถามด้านการค้นหาปัญหา .822 , ด้านการวางแผน .892, ด้านการปฏิบัติ .846, ด้านการ
ประเมินผล .848 และด้านการรบัผลประโยชน์ .831 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและ
ร้อยละ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  
โดยใช้ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย  และระดับ 
การมสี่วนร่วม การเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานภาพส่วนบุคคล กบัการมีส่วนร่วม 
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ในการป้องกนัอุบัติเหตุทางถนน ใช้สถิติในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ใช้สถิติ T-test วิเคราะห์ความแตกต่างของสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ และการมี
ตำแหน่งทีเ่ป็นทางการในชุมชน  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการ
ทดสอบค่า F-test วิเคราะห์ความแตกต่างของสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้  ซึ่งจำแนก
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  และ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least-
Significant Difference : LSD) เมื่อปรากฏผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) โดยการทดสอบค่า F-test ของสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได ้  เมื่อมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ในส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิและ
ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  
 
ผลการศึกษา 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนรวมทั้งหมด 277 คน แบ่งออกเป็น เพศชาย จำนวน 213 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.9 และเพศหญิง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุ 
พบว่า อายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6  อายุระหว่าง 41 – 50  ปจีำนวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.2 และอายุ 51 ปี ข้ึนไป จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
รายได้ต่อเดือนตำกว่า 5,000 บาท จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 รายได้ 5,000 – 10,000 บาท 
จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 และรายได้ต่อเดือนสงูกว่า 10,000 บาท จำนวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ทีม่ีตำแหน่งที่เป็นทางการในหมู่บ้าน จำนวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.8 ไมม่ีตำแหน่งที่เป็นทางการในหมู่บ้าน จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ในส่วน
ของการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มสี่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ 
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มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 รองลงมาเป็นการมสี่วนร่วมด้านการปฏิบัติ คะแนนเฉลี่ย 4.05  และ มี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการวางแผน และด้านการค้นหาปญัหาน้อยลงมา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.89, 3.84 และ 3.80 ตามลำดับ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว พบว่า  เพศชายและหญิง มสี่วน
ร่วมในการป้องกันอุบัตเิหตุทางถนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างจำแนกตามสถานภาพบุคคล ด้านตำแหน่งในหมูบ่้าน พบว่า ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ดำรงตำแหน่งที่เป็นทางการในหมู่บ้าน และกลุ่มที่ไม่มีตำแหนง่ที่เป็นทางการใน
หมู่บ้าน  มีส่วนร่วมในการปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (ANOVA) พบว่า กลุ่มอายุของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่แตกต่างกัน การมสี่วนร่วม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และจำแนกตามสถานภาพบุคคลระหว่างรายได้ต่อ
เดือน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั ในส่วนของข้อเสนอแนะพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเสนอให้จัดให้มีการอบรมให้ประชาชนในหมูบ่า้นตระหนักถึงผลเสียจากอุบัตเิหตุ, เสนอให้
จัดเวรยามในการป้องกันเหตุตลอด และเสนอให้หน่วยงานเจ้าของถนนต้องหมั่นตรวจตราจุดเสี่ยงหรือ
สภาพถนนที่ชำรุดบกพร่อง, เสนอใหก้ำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน และให้ประชาชนเคารพ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่, เสนอให้มีเครื่องแบบชุดฝึกแจกให้ เหมือนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) นอกจากนี้ชุดรกัษาความปลอดภัยหมูบ่้านที่ตอบแบบสอบถาม
เสนอแนะให้กำหนดค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัตหิน้าที่, เสนอให้อำนวยความสะดวกด้านวัสดุ
อุปกรณ์ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ทำหน้าทีไ่ด้สะดวกยิ่งข้ึน ตลอดจนเสนอให้ควรจัดชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) อำนวยความสะดวกแก่ชุมชน เมื่อมีงานหรือพิธีในหมู่บ้าน และ
เสนอให้จัดเวทีให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไดม้าพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนหรอืติดตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดอยู่เสมอ  
 
สรุปผลการศึกษา 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนรวมทั้งหมด 
277 คน แบ่งออกเป็น เพศชายจำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 และเพศหญิง จำนวน 64 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 23.1 ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุ พบว่า อายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.6  อายุระหว่าง 41 – 50  ปีจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 อายุ 51 ปี ข้ึนไป จำนวน 121 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม มรีายได้ต่อเดอืนตำกว่า 5,000 บาท จำนวน 53 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 19.1 รายได้ 5,000 – 10,000 บาท จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 และรายได้ต่อ
เดือนสงูกว่า 10,000 บาท จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผูท้ี่
มีตำแหน่งทีเ่ป็นทางการในหมูบ่้าน จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 ไม่มีตำแหน่งที่เป็นทางการใน
หมู่บ้าน จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4  

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ใน
การป้องกันอบุัติเหตุทางถนน  ด้านการค้นหาปญัหา  พบว่าระดับการมสี่วนร่วมของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ด้านการค้นหาปัญหา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 คิดเป็นระดับมาก  โดยเรื่องที่ค่า
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คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาจดุเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุในหมูบ่้าน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุในหมูบ่้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87 คิดเป็นระดบัมาก และเรือ่งท่านมสี่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็ และช้ีแจงปญัหาต่างๆ ในการป้องกันอุบัตเิหตทุางถนนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ 3.68 คิดเป็นระดับมาก ในส่วนของการวางแผน พบว่าระดับการมสี่วนร่วม
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน ด้านการวางแผน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.84 คิดเป็นระดบัมาก  
โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดหรอืวิธีการป้องกัน
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในหมูบ่้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือเรื่อง ท่านมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการป้องกันอบุัติเหตุทางถนนในหมู่บา้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นระดับ
มาก และเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของหมู่บา้นในการปอ้งกันอบุัติเหตทุาง
ถนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.77 คิดเป็นระดับมาก สำหรบัด้านการปฏิบัติ พบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมของชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ด้านการปฏิบตัิ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.05 คิดเป็นระดบั
มาก  โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัตหิน้าที่ในการป้องกันอบุัติเหตุทาง
ถนนในหมู่บ้าน (7 วัน อันตราย) อย่างสม่ำเสมอ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นระดับมากทีสุ่ด รองลงมา
คือเรื่อง ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัตเิหตุทางถนนในหมูบ่้าน (ด่านวันจันทร์) อย่าง
สม่ำเสมอ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นระดับมากทีสุ่ด และเรื่อง ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันการเกิดอบุัติเหตทุางถนนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ 
3.87 คิดเป็นระดบัมาก และด้านการประเมินผล พบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน ด้านการประเมินผล มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 คิดเป็นระดับมาก  โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ท่านได้ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันอุบัตเิหตุทางถนนในหมู่บ้านอยูเ่สมอ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.03 คิดเป็นระดับมาก รองลงมาคือเรื่อง ท่านมสี่วนรว่มในการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในหมูบ่้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 คิดเป็นระดบัมาก และเรื่อง ท่านมสี่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลการป้องกันอุบัตเิหตทุางถนนในระดับตำบล อำเภอ จงัหวัด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ 3.74 คิดเป็นระดับมาก และด้านการรับผลประโยชน์ พบว่าระดับการมสี่วนร่วมของ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.16 คิดเป็นระดบัมาก  
โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมู่บ้านของท่านมคีวามปลอดภัยมากยิง่ข้ึน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.27  คิดเป็นระดับมากทีสุ่ด รองลงมาคือเรื่อง ท่านได้รับประโยชน์จากการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุาง
ถนน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 คิดเป็นระดับมาก และเรื่อง การทำกจิกรรมร่วมกันทำให้ท่านมสีัมพันธภาพ
ที่ดีกับคนในหมู่บ้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ 4.09 คิดเป็นระดับมาก 
การทดสอบความแตกต่างของปจัจัยส่วนบุคคลที่สง่ผลต่อการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอบุัติเหตุทางถนน ผลการทดสอบพบว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน 
(ชรบ.) ที่มเีพศแตกต่างกัน มีระดับการมสี่วนร่วม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บา้น (ชรบ.) ที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ระดับการมสี่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และชุดรกัษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีตำแหนง่ทีเ่ป็นทางการในหมูบ่้าน แตกต่างกัน มีระดบัการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา อำเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค์ 

 
     อนุวรรตน์  แผ่ทอง 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี อันจะนำมาซึ่งข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงาน
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยศึกษาจากเอกสาร คู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ข้าราชการงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่จากส่วน
ราชการอื่นที่เคยปฏิบัติงานกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และประชาชนผู้ที่เคยใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม ผล
การศึกษามีดังนี้ 

1. การดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ผู้วิจัยพบวา่จะ
สามารถแบ่งขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียน/       ร้องทุกข์ ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการดำเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการติดตามผล และขั้นตอนการยุติเรื่อง อย่างไรก็ตามการ
ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องรอ้งเรยีนของศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันประกอบไปด้วย นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของเรื่องร้องเรียนรวมถึงลักษณะของผู้ร้องเรียนด้วย และข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเอง เช่น คุณลักษณะของนายอำเภอซึ่งเป็นผูอ้ำนวยการ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โครงสร้างการบริหารของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ความสามารถในการทำหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณที่ได้รับ ซึ่ง
เป็นทรัพยากรในการบริหาร 
 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ปัญหาและ
อุปสรรคแตกต่างกันไปในแต่ละขั ้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
อุปสรรคจะเกิดจากช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ร้องไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากต้องอาศัย เวลา
พิสูจน์ตัวตนของผู้ร้องเพื่อป้องกันการใช้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกัน อีกทั้งมี
ประชาชนมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นจำนวนมากแต่สถานที่ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนยังไม่
เป็นสัดส่วน ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหามีปัญหาอุปสรรคเรื่องข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องไม่
ละเอียดเพียงพอจึงต้องลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ อีกทั้งกรณีที่ต้อง      มีการไกล่เกลี่ยน้ันพบว่ามีปัญหาในด้านของคู่กรณีหรือคู่พิพาทไม่
มาตามนัดหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทำให้ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ในขั้นตอน
การดำเนินการส่งเรื ่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรค คือ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางท่านยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเนื่องจาก
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ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการติดตามผลคือการที่ส่วนราชการหรือบางหน่วยงานไม่
รายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทราบ   บางหน่วยงานไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
ดำเนินการแต่ไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งไม่มีระบบการแจ้งเตือนทำให้การติดตามล่าช้าและทำได้ยาก 
ปัญหาอุปสรรคในข้ันตอนการยุติเรื่องร้องเรียนผู้วิจัยค้นพบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนหลายประการ 
ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของเรื่องร้องเรียนเองซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหา
ในระดับนโยบาย ซึ่งเกินอำนาจที่ของนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการ  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนราชการที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีภาระงานมากแต่
บุคลากรที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีจำนวนน้อยหรือมีทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนไม่เพียงพอ บุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเองก็มีข้อจำกัดเช่นกัน  นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะของผู้ร้องเรียนซึ่งมาร้องเรียนซ้ำในเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ยุติเรื่องแล้ว หรือเป็นเรื่องที่
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้ว 
 
คำสำคัญ : ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ส่วนราชการในอำเภอตาคลี  เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 
 
1. บทนำ 

 การร้องเรียน/ร้องทุกข์องประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบ
ว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย รวมถึง
หน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไชปัญหาเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ ้น เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมือง ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน เกิด
การเอารัดเอาเปรียบกัน เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม จนทำให้มีการร้องเรียน/ร้องร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆเพิ่มข้ึน 
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ได้เปิด ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อรับทราบ
ความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อมาได้เปลี่ยน
บทบาทจากศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 (ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย, 
2559: 1)  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมข้ึนในจังหวัด ซึ่งมีภารกิจเพิ่มเติมจากศูนย์ดำรงธรรมเดมิ
ของกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการเฉพาะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ไปสู่การเป็นศูนย์บริการร่วม โดยมี
ภารกิจในการให้ความเข้าใจ การให้คำปรึกษา การแจ้งเบาะแส การรับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ โดยเป็นไป
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วน
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ราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวด เร็ว ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

ต่อมาได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้อำเภอเปลี่ยนชื่อศูนย์อำนวยความเป็นธรรม
อำเภอเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และให้ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ ให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมกับให้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน การรวบรวมปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งหากอำเภอไม่สามารถดำเนินการแก้ไข
ได้ให้รายงานจังหวัด หรือส่วนกลางพิจารณา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาน้ันๆ 

นับตั้งแต่ที่กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้มอบหมายภารกิจให้อำเภอดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตามนโยบายรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการในการให้บร ิการ
ภาครัฐ    สู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากยิ่งข้ึน ซึ่งก็ทำให้ปัญหาความเดือดร้อนเหล่าน้ันได้รับการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยที่ยังส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอยังติดขัดปัญหาหลายประการ เช่น ปริมาณเรื่องร้องทุกข์ที่มีปริมาณมากกว่าศักยภาพของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางแห่งจะดำเนินการได้ทัน การที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องอาจเกินขีด
ความสามารถของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ เป็นต้น 

จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญัหาดังกลา่ว โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเรือ่งราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ     
ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีกับประชาชน เนื่องจากภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนั้นเปรียบเสมือนการส่ง
มอบบริการจากผู้ให้บริการ (ภาครัฐ) ไปยังผู้รับบริการ (ประชาชน) โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอำเภอตัวแบบ ในการวิจัย เนื่องจากเป็นอำเภอที่ผู้วิจัยได้
ปฏิบัติงานอยู ่ และเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ประชากรมีจำนวนมาก ทำให้เรื ่องร้อ งเรียนมีความ
หลากหลายของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 2.2 เพื ่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 2.3 เพื่อให้ทราบข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
3. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอตาคลี จ ังหวัดนครสวรรค์ใช้ระเบียบวิธีว ิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดำรงธรรม
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อำเภอตาคลี ประชาชนผู้เคยใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี (ผู้ร้องเรียน) รวมทั้งสิ้น 15 ราย และ
ข้อมูลจาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและแบบ
สัมภาษณ์ประชาชนผู้ที่เคยใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประเด็น
สำคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
  1. แนวการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ มีคำถามครอบคลุมประเด็นสำคัญดังต่อไป ข้ันตอนการดำเนินงานทั้งหมดของศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละ
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ จำนวนบุคลากร ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  2. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จ ังหวัด
นครสวรรค์   มีคำถามครอบคลุมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง นโยบายของรัฐบาล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตา
คลี ความรู้ความสามารถและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานและ
ปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  3. แบบสัมภาษณ์ประชาชนผู ้ที ่เคยใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี  จังหวัด
นครสวรรค์ มีคำถามครอบคุลมประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ สภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการที่
อยากให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอช่วยดำเนินการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้ข้อมูลเบื้องต้น การรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการ
ติดตามเรื ่องร้องเรียน ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 
4. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
การดำเนินงานเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ผู้วิจัยพบว่าจะสามารถแบ่ง
ข้ันตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนออกไดเ้ป็น 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้ง
ทุกข์ ข้ันตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้ันตอนการดำเนินการสง่เรื่องไปสูส่่วนราชการหรอืหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอนการติดตามผล และข้ันตอนการยุติเรื่อง อย่างไรก็ตามการดำเนินการบรหิารจัดการ
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ก็ขึ้นอยูก่ับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดลอ้มทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก อันประกอบไป
ด้วย นโยบาย ระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง การตอบสนองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะของเรื่องร้องเรียนรวมถงึลกัษณะของผูร้้องเรียนด้วย และข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเอง เช่น คุณลักษณะของนายอำเภอซึง่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
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โครงสร้างการบรหิารของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ความสามารถในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิาน
ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณที่ได้รับ ซึง่เป็นทรพัยากรในการบริหาร 

 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1  ขั้นตอนกระบวนการการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอตาคลี 
  

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ปัญหาและ
อุปสรรคแตกต่างกันไปในแต่ละขั ้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนปัญหา

กระบวนการการด าเนินงานเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอตาคล ี

ขั้นตอนที่ 1 การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
- ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

- ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 

- ร้องเรียนทางไปรษณีย ์

- ร้องเรียนที่ส่วนราชการอื่น 

 

 

ขั้นตอนที่  2 การด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอนที่3 การส่งเร่ืองไปสู่ส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 
ให้ด าเนินการภายใน 15 วัน หรือภายใน
วนัที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 5 การยุติเร่ือง 
- ยุติเร่ือง 

- แจง้ผูร้้อง 

- แจง้ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งให้

ทราบ 

 

 

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอด าเนินการเอง 
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อุปสรรคจะเกิดจากช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ร้องไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากต้องอาศัยเวลา
พิสูจน์ตัวตนของผู้ร้องเพื่อป้องกันการใช้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกัน อีกทั้งมี
ประชาชนมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นจำนวนมากแต่สถานที่ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนยังไม่
เป็นสัดส่วน ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหามีปัญหาอุปสรรคเรื่องข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องไม่
ละเอียดเพียงพอจึงต้องลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ อีกทั้งกรณีที่ต้องมีการไกล่เกลี่ยนั้นพบว่ามีปัญหาในด้านของคู่กรณีหรือคู่พิพาทไม่มา
ตามนัดหมายเพื่อเข้า           สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทำให้ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ใน
ขั้นตอนการดำเนินการส่งเรื่องไป     สู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรค คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางท่านยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ ใหม่ ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการติดตามผลคือการที ่ส่วนราชการหรือบาง
หน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทราบ บางหน่วยงานไม่ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือดำเนินการแต่ไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งไม่มีระบบการแจ้งเตือนทำให้การติดตามล่าช้าและทำ
ได้ยาก ปัญหาอุปสรรคในข้ันตอนการยุติเรื่องร้องเรียนผู้วิจัยค้นพบว่ามีมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนหลาย
ประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของเรื่องร้องเรียนเองซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้องอาศยัการ
แก้ปัญหาในระดับนโยบาย ซึ่งเกินอำนาจที่ของนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนราชการที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีภาระงานมากแต่
บุคลากรที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีจำนวนน้อยหรือมีทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนไม่เพียงพอ บุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเองก็มีข้อจำกัดเช่นกัน นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะของผู้ร้องเรียนซึ่งมาร้องเรียนซ้ำในเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ยุติเรื่องแล้ว หรือเป็นเรื่องที่
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้ว 
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 การดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทกุข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคล ี
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลทั้งจากข้อมูลจากเอกสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เคยประสาน
การปฏิบัติกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี และผู้ที่ เคยใช้บริการศูนย์ ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ผู้วิจัย
พบว่าจะสามารถแบ่งข้ันตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนออกได้เป็น 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขั้นตอนการดำเนินการแก้ ไขปัญหา ขั้นตอนการดำเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการติดตามผล และขั้นตอนการยุติเรื่อง อย่างไรก็ตามการ
ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องรอ้งเรยีนของศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันประกอบไปด้วย นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการตอบสนองของส่วนราชการหรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของเรื่องร้องเรียนรวมถึงลักษณะของผู ้ร้องเรียนด้วย และขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเอง เช่น คุณลักษณะของนายอำเภอซึ่งเป็นผูอ้ำนวยการ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โครงสร้างการบริหารของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ความสามารถในการทำหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณที่ได้รับ ซึ่ง
เป็นทรัพยากรในการบริหารเป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลีทั้งสิ้น ดังนั้นการจะเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
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ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้กับประชาชนจึงต้องมีระเบียบกฎหมายที่รองรับการดำเนินงาน
ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประกอบกับต้องเพิ ่มสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้นด้วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนได้อย่างดี 
 5.2 ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี 
 ในส่วนของปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี 
ผู้วิจัยพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนรับ
เรื ่องร้องเรียนปัญหาอุปสรรคจะเกิดจากช่องทางการรับเรื่องที ่ผู้ร้องไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเอง 
เนื่องจากต้องอาศัยเวลาพิสูจน์ตัวตนของผู้ร้องเพื่อป้องกันการใช้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นเครื่องมือ
กลั่นแกล้งกัน อีกทั้งมีประชาชนมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นจำนวนมากแต่สถานที่ที่ใช้ในการ
รับเรื่องร้องเรียนยังไม่เป็นสดัส่วน ในข้ันตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหามีปัญหาอุปสรรคเรื่องข้อมูลทีไ่ด้
จากการรับเรื่องไม่ละเอียดเพียงพอจึงต้องลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่อง
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้ซึ่งต้องอาศัยเวลา อีกทั้งกรณีที่ต้องมีการไกล่เกลี่ยนั้นพบว่ามีปัญหา
ในด้านของคู ่กรณีหรือคู่พิพาทไม่มาตามนัดหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทำให้ไม่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนได้ ในข้ันตอนการดำเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ปัญหาอุปสรรคคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางท่านยังขาดประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ใหม่ปัญหาอุปสรรคในข้ันตอนการติดตามผลคือการที่ส่วนราชการ
หรือบางหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทราบ บางหน่วยงานไม่
ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการแต่ไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งไม่มีระบบการแจ้งเตือนทำให้การ
ติดตามล่าช้าและทำได้ยาก ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนผู้วิ จัยค้นพบว่ามีมีปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของเรื่องร้องเรียนเองซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย ซึ่งเกินอำนาจที่ของนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนราชการที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอมีภาระงานมากแต่บุคลากรที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีจำนวนน้อยหรือมี
ทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาเรื ่องร้องเรียนไม่เพียงพอ บุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเองก็มี
ข้อจำกัดเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะของผู้ร้องเรียนซึ่งมาร้องเรียนซ้ำในเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ได้ยุติเรื่องแล้วหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้ว 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 1. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอควรมีการกำหนดข้ันตอนการดำเนนิการแก้ไขเรือ่งร้องเรียนแตล่ะ
ประเภทให้ชัดเจนทั้งของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานและของประชาชนผู้ใช้บริการ ระบุให้ชัดเจนว่าเรื่อง
ร้องเรียนลักษณะใดที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามารถรับดำเนนิการได้เรือ่งใดไมส่ามารถรับดำเนินการได้ 
รวมถึงเกณฑ์ในการพจิารณายุตเิรื่องด้วย โดยอาจพิจารณาทำเป็นเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้ใช้บริการเพื่อทำ
ให้เกิดความเข้าใจของประชาชนในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีระเบียบกฎหมายที่ให้อำนาจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลีในการประสานการปฏิบัติใน
การแก้ไขข้อร้องเรียนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จริง รวมถึงมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ อาทิ การเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล 
การเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการดำเนินการ  
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 3. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแจ้งให้ส่วน
ราชการที่มีส่วนรับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งมีกำหนดเวลา
รายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบ ควรให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและควรมีมาตรการกำกับดูแล
หรือลงโทษกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่รายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทราบตามกำหนดเวลา 
 4. ควรให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้งด้านบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ และด้านอื่น ๆ เนื่องจากในข้อเท็จจริงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี ยังขาดการสนับสนุนใน
หลาย ๆ ด้าน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชนที่มารับบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลีได้อย่างเต็มที่ 
5. ควรมีการประเมินผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโดยประชาชน
ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอต่อไปด้วย 
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ปัจจัยด้านการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนและบัตร 
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ. ศ. 2562   

 
     อิทธิพัทธ์ รัตนรักษพงศ์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในงานทะเบียนและบัตร  โดยใช้ตัวอย่างจากประชาชนที่มารับบริการด้านงานทะเบียนและบัตร ในงาน
บริการ 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านสถานที่ที่ให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 100 ตัวอย่าง ด้วยวิธีคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าไคร์สแควร์และค่าสัมพันธ์ประสิทธ์ิของเฟียร์
สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ใน 
3.53จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 2.ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.998 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก 
 3.ด้านความพึงพอใจการให้บริการด้านบุคลากร พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.55 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก 
 4.ด้านความพึงพอใจการให้บริการด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 2.53 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับไม่พึงพอใจ 
  5.ด้านความพึงพอใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.04 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก 
 ปัญหาอุปสรรคการให้บริการงานทะเบียนและบัตร และข้อเสนอแนะ สำนักทะเบียนอำเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้มารับบริการเห็นว่ามีขั ้นตอนในการรับบริการหลายขั ้นตอน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีจำนวนน้อย สถานที่ที่ให้บริการคับแคบ ข้อเสนอแนะคือ ควรให้บริการในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ควรมีการปรับลดข้ันตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้น้อยลง ปรับปรุงสถานที่ในการบริการ 
ได้แก่ การจัดทำแผนผังจุดบริการ จัดที่นั่งให้เพียงพอสำหรับผู้ที่มาขอรับบริการ ห้องสุขามีการทำความ
สะอาดสม่ำเสมอ และควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ 
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจต่อการบริการด้านงานทะเบียนและบัตร,ปัจจัยด้านการให้บริการ, ผู้รับบริการ 
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1. บทนำ 

 ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูป
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวางพื ้นฐานการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปสังคม เพื่อให้ปร ะชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มากขึ ้น ระบบการบริหารจัดการ จะต้องให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ ในด้านต่างๆ ประชาชนทุกคนต้องได้โอกาส ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการประชาชน ควร
ได้รับความรวดเร็วและเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้บริบทระบบราชการ 4.0 
ได้รับความพึงพอใจ จากการใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อระบบ ระเบียบ 
วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 
2560-2564) ได้สนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยตรง โดยมีการจัดกระบวนทัศน์การพัฒนาเน้นที่"
คน"เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และปรับระบบการบริหารจัดการประเทศใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน   
 ในปัจจุบัน เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกๆด้าน ที่เรียกว่าสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ไม่
ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนประชากร และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการดำเนินกิจการ หรือการ
ดำเนินการด้านธุรกรรม ทุกสิ่งทุกอย่าง จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประเทศไทยเองก็มุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้
สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ความท้า
ทายว่า จะพัฒนาภาครัฐอย่างไร ให้การบริการหน่วยงานภาครัฐ สามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการ
เฉพาะบุคคลของประชาชนมากข้ึน   ดังนั้น เพื่อที่จะสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้คน ใน
สังคมยุคปัจจุบันน้ี  การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้
มนุษย์ พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ศึกษาค้นคว้า เพื่อสนองในสิ่งที่ต้องการ    
  กรมการปกครอง ในอดีตที่ผ่านมา การไปติดต่อสำนักทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย เพื่อขอทำบัตรประชาชน หรืองานทะเบียนต่างๆ เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ 
ทำบัตรใหม่ ขอเลขทะเบียนบ้าน เป็นต้น พบว่าประชาชนผู้มาติดต่อสำนักทะเบียนและบัตรอำเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จะประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหารอคิวนาน  และปัญหาค่าใช้จ่ายในติดต่อ
เอกสาร เป็นต้น 
 กรมการปกครองได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื ่อให้สามารถตอบสนองการ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ โดยมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิด
ผลดีด้านต่างๆ อาทิเช่น เพื่อแก้ไขปัญหาการรอคิวที่นาน และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจต่อการบริการและปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับ
บริการเกิดความพึงพอใจ ให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยถือเอา
ประชาชน เป็นศูนย์กลางและการอบรมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของกรมการปกครอง ได้รับการ
เสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ตลอดจนปรับกลยุทธ์ในการนำระบบบริหารโดยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของระบบราชการ ที่มีกฎระเบียบในทางปฏิบัติมากมาย และความซ้ำซ้อนของ
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งาน ประกอบกับบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานการบริการต่อประชาชน และการ
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกัน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตระหนักและสนใจในการศึกษาปัจจยั ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดแก่
ประชาชนผู้รับบริการ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและถูกต้อง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาข้อมูล คว าม
คิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความพึงพอใจ ของประชาชนผู้รับบริการสำนักทะเบียนและบัตรอำเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ของสำนัก
ทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงปา่เป้า จังหวัดเชียงราย และส่วนราชการอื่นๆ ในด้านการบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบยีนและบตัร
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 2 เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ที ่มีต่อการให้บริการของสำนัก
ทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มาขอรับบริการ และเจ้าหน้าที่สำนัก
ทะเบียนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาสภาพการให้บริการด้านทะเบียนและบตัร 4 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสถานที่ที่ให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตร 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการให้บริการด้านทะเบียนและบัตร โดยทำการศึกษาจากกลุ่มประชาชน 
จำนวน 100 คน ที่มารับบริการสำนักทะเบียนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในช่วงระหว่างเดือน
กันยายน  – ตุลาคม  2562 และวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วผู้วิจัยทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของการกรอกแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ใช้เครื่องมือคอมพวิเตอร์โปรแกรมสำเรจ็รปู 
spss ได้แก่ ความถี่ค่าเฉลี่ย    ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่ง
ทดสอบสมมติฐานหาความพึงพอใจของผู้รับบริการในการดำเนินการให้บริการงานทะเบียนและบัตร 
 โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที ่ใช้ในการศึกษา คือ ทฤษฏีลำดับขั ้นความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s hierarchy of needs Theory) แนวคิดความพึงพอใจในการให้บริการของ มิลเลท (Millet) 
งานบริการด้านงานทะเบียนและบัตร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของ สำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ 

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานให้บริการด้านงานทะเบียน 
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ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู ้รับบริการในการดำเนินการให้บริการงาน
ทะเบียนและบัตร 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการให้บริการด้านการ
ให้บริการงานทะเบียนและบัตร 
 การวัดตัวแปร ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายปดิ
แบบเลือกตอบตามความเป็นจริง ได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพสมรส และคำถาม
แบบปลายเปิด ได้แก่ อายุ 

“เพศ” วัดจากความเป็นเพศชาย เพศหญิง ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพื่อรับบริการของ
สำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

“อายุ” วัดจากอายุตามความเป็นจริงของประชาชนผู ้มาติดต่อขอรับบริการกับสำนักงาน
ทะเบียนและบัตร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่กรอกแบบสอบถามนับออกมาเป็นปี 

“ระดับการศึกษา” วัดจากการศึกษาของประชาชนผู้รับบริการสำนักงานทะเบียนและบัตร 
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาในระดับสูงสุดซึ่งแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวท./ปวส. ปริญญาตรี และ
สูงกว่าปริญญาตรี 

“ศาสนา” วัดจากความเช่ือ และความสัทธาส่วนบุคคล 
“อาชีพ” วัดจากอาชีพหลักที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้ประกอบการหาเลี้ยงชีพในปัจจุบัน ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มอาชีพของประชาชนกลุ่มตัวอย่างออกเปน็ กลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพ กลุ่ม
ค้าขาย กลุ่มรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มอาชีพอื่นๆ 

“รายได้ต่อเดือน” วัดจากรายรับจากการประกอบอาชีพ หรือรายได้พิเศษอื่นรวมทั้งเงินเดือนที่
เป็นรายได้สุทธิของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งออกเป็นตํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน  
5,000-10,000 บาท/เดือน 10,001-15,000 บาท/เดือน และสูงกว่า 15,000 บาท/เดือน 

“สถานภาพสมรส” วัดจากสถานภาพด้านการสมรสของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น
โสด สมรสแล้ว และอยู่กับคู่สมรส หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ 

 ส่วนที่ 2   เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการด้านงานทะเบียน ได้แก่ ข้ันตอนการ
ให้บริการความรู ้ความเข้าใจเรื ่องที ่มาขอรับบริการ ความสะดวกในด้านการขอรับบริการ อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการรับบริการ จำนวนครั้งในการมาติดต่อใช้บริการ ระยะเวลาในการมาขอรับบริการ 

 ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำถามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ   
ต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในด้านความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านระบบและข้ันตอน
การให้บริการ     ซึ่งเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
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  ถ้าตอบ "พอใจมากที่สุด"             ให้ 5 คะแนน 
 ถ้าตอบ "พอใจมาก"    ให้ 4 คะแนน 
 ถ้าตอบ "พอใจปานกลาง"   ให้ 3 คะแนน 
 ถ้าตอบ "พอใจน้อย"    ให้ 2 คะแนน 
           ถ้าตอบ "พอใจน้อยที่สุด"             ให้ 1 คะแนน 

 ส่วนที่ 4  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการให้บริการด้านการ
ให้บริการงานทะเบียนและบัตร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ที่ให้บริการ 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย  

ตัวแปรอิสระ (X)                                                                   ตัวแปรตาม  (Y) 

    

 
 
 
 
 
 
               
                
 
 

 

 

 

 

4. ผลการศึกษา 

 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 61  และเป็น     
เพศชายคิดเป็นรอ้ยละ  39  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ  37 รองลงมาคือช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  36  และช่วงอายุ 30 ถึง 50 ปีคิดเป็นร้อย
ละ 27 ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นรอ้ยละ  89 ถือศาสนาครสิต์ 
คิดเป็นร้อยละ 7  และนับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 4 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

ปัจจัยท่ัวไป(x1) 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- การประกอบอาชีพ 
- รายได ้

 

ความพึงพอใจของผูร้บั 
บริการในงานทะเบียนและบตัร 
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จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาระดับปรญิญาตรี  คือ คิดเป็นร้อยละ 21 
อาชีวศึกษา(ปวช. ,ปวส. ,อนปุรญิญา) คิดเป็นร้อยละ 9 ไมไ่ด้ศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8 ประถมศึกษา คิด
เป็นรอ้ยละ 7 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามผู้มารับบรกิาร ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
70 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 24 และสถานภาพหม้ายหรอืหย่าร้างคิดเป็นร้อยละ 6 
รายได้ของผูม้ารับบรกิารส่วนใหญม่ีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมา คือมี 
15,000 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 และมรีายได้ 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ5 อาชีพส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน / นักศึกษา คิด
เป็นรอ้ยละ 24 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบอาชีพรบัจ้าง คิดเป็นรอ้ยละ 2 ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน  คิดเป็น
ร้อยละ 4 
 2. ข้อมลูเกี่ยวกบัการรบับริการด้านงานทะเบียนในเรื่องที่มาติดต่อส่วนใหญ่ คือ มาใช้บรกิาร
เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนมากที่สุด คิดเป็นละ 43 รองลงมาคือการแจง้ย้ายเข้า คิดเป็นร้อยละ 16 
การแจง้เกิด คิดเป็นร้อยละ 14 อื่นๆ เช่น การแจ้งเปลี่ยนช่ือนามสกลุ ทำขอรับพินัยกรรมฝ่ายเมือง คิด
เป็นอย่างละร้อยละ 12 การแจ้งย้ายออก คิดเป็นร้อยละ 10 และแจ้งตาย คิดเป็นร้อยละ 5 ในเรือ่งความ
เหมาะสมของข้ันตอนในการให้บริการด้ามทะเบียนพบว่า ผู้มาขอรบับริการส่วนใหญ่  มรีะดับความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือความเหมาะสมในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
18 และสุดท้ายระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 15  ความรู้ด้านงานทะเบียนของผู้มาขอรบับริการ พบว่า ผู้มา
ติดต่อขอรับบริการกบัสำนักงานทะเบียนและบัตร ส่วนใหญม่ีความรู้เรื่องงานทะเบียนในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ  91    รองลงมาคือ มีความรูเ้รื่องงานทะเบียนและบัตรในระดับน้อย คิดเป็นรอ้ยละ 8 
และลำดับสุดท้ายไม่ทราบเลย  คิดเป็นร้อยละ  1 การอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนและบัตรของ
ผู้มาขอรบับริการ พบว่า ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

ส่วนใหญ่ได้รบัความอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก คิดเป็นรอ้ยละ 68 รองลงมาคือ ได้รบัความ
สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28 และได้รับความสะดวกอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นรอ้ยละ4 
อัตราค่าธรรมเนียมการรับบริการ พบว่า ผู้มาติดต่อขอรบับริการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าปรับส่วนใหญ่
จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 1-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา ไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับคิดเป็นรอ้ยละ 17 และชำระค่าธรรมเนียมและค่าปรบัมากกว่า 100 ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 3 การ
เดินทางมาขอรับบรกิาร พบว่า ผู้มาขอรับบรกิารส่วนใหญ่ เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 
90 รองลงมาคือ อื่นๆ เช่นเดินทางมาขอรับบริการ โดยรถขนส่งสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 7 และรถรบัจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 3  จำนวนครัง้ที่มาขอรับบรกิาร พบว่า ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบรกิาร จำนวน 2 – 3 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ มาติดต่อขอรบับริการเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 14 มาติดต่อขอรบั
บริการ 4- 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5 และ มาติดต่อขอรบับรกิาร มากกว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3 เวลา
ที่มาขอรบับริการ พบว่า ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรบับริการในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 08.30 น.–12.00 น. คิด
เป็นรอ้ยละ 74 และมาติดต่อขอรับบรกิารตัง้แต่เวลา 12.01 น.–16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 26 

 3. ความพึงพอใจการดำเนินงานบริการด้านทะเบียนและบัตร พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.997  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.206 ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่    มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    ในด้านการมีระบบคิวในการให้บริการ 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.402 รองลงมาคือ มีการดำเนินงานอธิบายข้ันตอน
ขอรับการบริการอย่างชัดเจน   มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.386 และได้รับให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.355 ข้ันตอนการใหบ้ริการง่ายไมซ่ับซ้อน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.506  ตามลำดับ 

 ด้านบุคลากร พบว่า   โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.5 5 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.25  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความพึงพอใจเรื่องเจ้าหน้าทีเ่ต็ม
ใจให้บริการด้วยรอยยิ้มมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.394 รองลงมาคือเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.367และเจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างเหมาะสม มี
ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 
เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลา มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.429 ตามลำดับ 

 ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัไม่พึงพอใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีระดับความพึง
พอใจในด้านการจัดทำแผนผงั แสดงค่าธรรมเนียมในการรบับรกิาร อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.402 รองลงมาคือสำนักงานกว้างขวางและมีแสงสว่าง
เพียงพอ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 มีที่นั่ง
เพียงพอสำหรบัผูท้ี่มาขอรบับริการอยู่ในระดบัไม่พึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 และมีหอ้งสุขาบรกิารรองรับให้แก่ผูร้ับบรกิารในระดับไม่พงึพอใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24 ตามลำดับ 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.128 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความพึงพอใจข้อมลู
ที่ได้รับมีความทันสมัย ตรวจสอบได้ เป็นปจัจบุัน มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือได้รบัสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีระดับความพงึ
พอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ได้รับข้อมูลการบริการที่
รวดเร็วมรีะดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.349 
และมีอปุกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการทันสมัย มรีะดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.411 ตามลำดับ 
 4. ปัจจัยด้านการให้บริการกับความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารในงานทะเบียนและบัตร สำนัก
ทะเบียนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
 ปัจจัยด้านการให้บริการที่มีความสมัพันธ์กับความพงึพอใจในภาพรวม ได้แก่ จำนวนครั้งในการ
มาติดต่อใช้บริการ มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ความสะดวกในการ
ขอรับบริการมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 ปัจจัยด้านการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในกระบวนการใหบ้รกิาร ได้แก่ 
จำนวนครั้งในการมาติดต่อใช้บรกิาร มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  ปจัจัยด้านการใหบ้ริการมีความสัมพันธ์กบัความพึงพอใจในด้านสถานที่ ได้แก่ ข้ันตอนในการ
ให้บรกิาร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มา
ขอรับบริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
  ปจัจัยในด้านใหบ้รกิารมีความสัมพันธ์กบัความพึงพอใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ช่วงเวลารับบรกิาร และความสะดวกในด้านการมาขอรับบรกิาร มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 5. การศึกษาจากการสอบถามผู้มาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับปญัหาอุปสรรคการให้บรกิารงาน
ทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ มีผลการศึกษา
ได้ดังนี้  
 ปัญหาอุปสรรค พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากมีขั้นตอนในการรับบริการหลายข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ 
55  และผู้มาขอรับบริการไม่ทราบขั้นตอนในการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 45 
  ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 76  รองลงมาคือเจ้าหน้าที่
ไม่ให้บริการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 24 
 ปัญหาด้านสถานที่ที่ให้บริการ พบว่า สถานที่ที่ให้บริการคับแคบ คิดเป็นร้อยละ 64  และความ
ปลอดภัยของสถานที่มีน้อย คิดเป็นร้อยละ 36 
  ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อย คิดเป็นร้อยละ 65  และ
ระบบให้บริการขัดข้องบ่อย คิดเป็นร้อยละ 34  
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาปจัจัยด้านการใหบ้ริการกบัความพึงพอใจของผู้รบับริการในงานทะเบียนและบัตร 
สำนักทะเบียนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปการศึกษาได้ดังนี้ 
 (1) ปัจจัยด้านการให้บริการด้านช่วงเวลาการรบับริการ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ ในงานทะเบียนและบัตร  
  (2) ปัจจัยทางการให้บริการ ในด้านจำนวนครั้ง ในการมาติดต่อขอรับบริการมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนและบัตร พบว่า จำนวนครั้งในการมาติดต่อขอรับบริการมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร ในด้านกระบวนการ อย่างมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ได้สังเกตจากผลการศึกษา พบว่า จำนวนครั้งที่เข้ามาขอรับบริการที่มากข้ึน ไม่ได้ทำให้
ความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการอย่างชัดเจน และขั้นตอน
ยังคงมีความซับซ้อน 

(3) ปัจจัยด้านการให้บริการในด้านค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ในงานทะเบียนและบัตร เนื่องมาจากผู้มารับบริการไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายสำหรับ
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการกับสำนักงานทะเบียนและบัตร จึงทำให้อัตราค่าธรรมเนียมไม ่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการ 
            (4) ปัจจัยด้านการให้บริการในด้านขั้นตอนในการให้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ในงานทะเบียนและบัตร ซึ่งพบว่าข้ันตอนในการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร ในด้านสถานที่ให้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
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ระดับ  0. 01 ทั้งนี้เนื่องจากด้านสถานที่ที่ให้บริการ ไม่มีคำอธิบายข้ันตอนการดำเนินการในการเข้ามา
ติดต่อขอรับบริการไว้ที่ที่ให้บริการและที่จอดรถ อีกทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ข้ันตอนใน
การให้บริการมีความล่าช้า 
 (5) ปัจจัยด้านการให้บริการในด้านความรู้ในเรื่องที่มาขอรับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในงานทะเบียนและบัตร 

(6) ปัจจัยด้านการให้บริการในด้านความสะดวก ในการมาขอรับบริการ มีผลต่อความพึงพอใจ
ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาด้านความสะดวกในการมาขอรับบริการ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบยีนและบัตร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผลการอำนวยความสะดวกจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความรวดเร็วของการเช่ือมต่อข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลทำให้ความพึงพอใจ
เป็นไปในทางที่ดี 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บรกิารงานทะเบียนและบัตร ของสำนักทะเบียน อำเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการใน  4 ด้าน คือ 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากรที ่ให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี ้

1) ควรจัดให้มีการบริการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่มาติดต่อขอรับบรกิาร 

2) ควรมีการปรับลดข้ันตอนและเอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการ  
              3) ควรมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบริการ และจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ผ ู ้ปฏิบัติงาน เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีในการให้บริการแก่ประชาชน และให้ความสำคัญกับการ
ให้บริการมากขึ้น  
             4) ควรปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น การจัดทำแผนผังจุดบริการ บอร์ดแสดงค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการ ที่นั่งและแสงสว่างที่เพียงพอ สำหรับผู้ที่มาขอรับบริการ รวมทั้งที่จอดรถที่กว้างขวาง
และห้องสุขาที่สะอาดไว้บริการแก่ผู้มารับบริการ  
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
เอ่ียมศิริ สุริยะ 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบรหิารพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดลำพูน 2.) วิเคราะหป์ัญหาการบริหารพสัดุ ขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดลำพูน 3.)เสนอแนวทางเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซึ่งการวิจัยในครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ (เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ) สงักัดกองพสัดุและทรัพยส์ิน องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดลำพูน จำนวน 15 คน เครือ่งมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครัง้นี้เป็นการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  และการสัมภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้าง (unstructured interview)  ผลจากการศึกษา
ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญ  จัดหมวดหมู่คำสำคัญตามลำดับคำถามกระบวนการการบริหารพสัดุ ด้าน
การกำหนดความต้องการพัสดุ  กำหนดคุณลักษณะหรือรปูแบบรายการไม่ตรงตามที่ต้องการอย่าง
แท้จรงิ ด้านการจัดหาพัสด ุ เน้นกฎระเบียบการควบคุมทกุขั้นตอน เพื่อไม่ต้องถูกสอบสวน แทนการ
กำกับงานให้ได้ผลงานและผลลพัธ์ตรงตามเป้าหมายทีก่ำหนด ไม่ได้ตอบสนองความต้องการ ความพึง
พอใจให้แกป่ระชาชนเป็นหลัก พัสดบุางรายการต้องใช้เวลาในกระบวนการจัดหาพสัดุ ที่ยาวนานยืดเยื้อ 
มีขั้นตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงานหรือแม้กระทัง่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่กอ่ให้เกิดการทุจริต 
คอร์รปัช่ัน ด้านการเบิกจ่ายพัสด ุ  ไม่มีการควบคุมที่รัดกุม ไม่มีการวางแผนการใช้พัสดุ ด้านการ
บำรุงรักษา ไม่มีแผนซ่อมบำรงุ เพือ่ให้พสัดุครุภัณฑ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  หรือไมม่ีการป้องกัน
ความเสียหาย ดา้นการจำหน่ายพัสดุ  การตรวจสอบพสัดมุีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรอืสญูไป หรือไม่
จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน พัสดุทีจ่ำหน่ายไมม่ีตัวตน มีการเคลื่อนย้ายไม่แจ้งผู้ดูแลพัสดุ ทรพัย์สินมีมาก 
กระจายไปทั่วจงัหวัด ดูแลไม่ทั่วถึง 
 แนวทางในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรหิารพสัด ุ ควรจัดใหม้ีศูนย์ข้อมลู
ด้านพัสดุในรปู  IT (Information Technology) และจัดทำข้ันตอนกระบวนการดำเนินการบริหารพสัดุ 
(Flowchart) มอบอำนาจให้แตล่ะกองราชการดำเนินการเอง ในงานเฉพาะเจาะจง   จัดทำแผนซ่อม
บำรุงพัสดุ กำหนดแนวทางปฏิบัติ การเบิกจ่าย ที่ชัดเจน และจำหน่ายพสัดุมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี หรือโอน
ทรัพยส์ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นทีร่ับไปดูแล รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับช้ัน เพื่อการพฒันาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปญัหา 

คำสำคัญ: กระบวนการบริหารพสัดุ,ประสิทธิภาพ,องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำพูน 
 
1.ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รูปแบบหนึ่งจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ดำเนินกิจการ
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ในเขตจังหวัดมีภารกิจรับผิดชอบหลายด้าน มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้องค์การบรหิารสว่น
จังหวัดมีบทบาทและหน้าที่ต่างๆมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีแผนงานงานโครงการมาก มีการก่อสร้าง 
มีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กร คอยสนับสนุน
และให้บริการแก่งานอื่นๆ ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการ
บริหารงานพัสดุจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่ง  จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ถือ
เป็นแนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างการบันทึก การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีส่วนราชการในสังกัดรวม  8 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , กองแผนและ
งบประมาณ,กองคลัง,กองช่าง,กองพัสดุและทรพัย์สิน,กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม และหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีการดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการที่แตกต่างกันไป ความ
ต้องการในการจัดหาพัสดุในแต่ละด้านก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน และแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาระ
งาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีงบประมาณดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที ่โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที ่ 30 กันยายน 2562  มีเง ินรายร ับทั ้งส ิ ้น 495,768,886.98 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

แผนภูมิแสดงรายรับจริงของ อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีรายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวม
เป็นเงิน 442,244,389.88บาท   แบ่งออกเป็น  

หมวดภาษีอากร

19,164,542.09

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและ

ใบอนุญาต

18,690,191.37

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

11,413,091.37

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

1,217,860.85

หมวดรายไดจ้ากทนุ

65,500

หมวดภาษีจดัสรร

292,512,859.79 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
152,704,841.20 
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แผนภูมิแสดงรายจา่ยจริงของ อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความตระหนักในภารกิจ และได้พยายามพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานภายในองค์กร มาโดยตลอดซึ่งการพัฒนาส่วนใหญ่ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  การพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานแต่มักจะ
ละเลย การให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานพัสดุ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานจาก
องค์กรอิสระ เข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมักจะมุ่งเน้นเข้าตรวจสอบกระบวนการบริหาร
พัสดุเมื่อเกิดปัญหา มักจะเพ่งเล็งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการทางพัสดุ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นลำดับแรกโดยมิได้พิจารณาศึกษาปัญหา ถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆเช่น 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างจัดทำปฏิทินล้านนา ประจำปี 2560 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่รับพิจารณา ผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเสนอราคา 1,280,000.-บาท แต่
รับราคาของผู้เสนอราคา 1,600,000.-บาท เท่ากับราคากลาง  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน 
ได้มีหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตรวจสอบกรณี
ดังกล่าวและทบทวนการดำเนินการ ว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เพียงใด หากต่อมาพบว่ามีการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนก่อให้เกิดความ
เสียหาย แก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ อาจต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง วินัย และทางอาญา ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ช้ีแจง  ตามขั้นตอน กระบวนการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2560 (4 เดือน) มาถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ผ่านมา 2 ปี) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจสอบการจัดจ้างจัดทำปฏิทิน
ล้านนา ประจำปี 2560 อีกครั้ ง โดยขอเอกสารหลักฐานการจัดจ้างทำปฏิทินย้อนหลัง ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2558-2562  ปัจจุบันทั้งสองหน่วยตรวจสอบยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบใดๆมายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  หรือแม้แต่โครงการการจัดซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
จำนวน 17 คัน งบประมาณ 25,500,000.-บาท ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560  เริ่มโครงการวันที่ 

งบกลาง
12,016,618.71

งบบุคลากร
86,206,063.57

งบด าเนินงาน
178,777,968.44

งบลงทนุ
159,132,893.35

งบเงินอดุหนุน
2,850,845.81 

รายจ่ายอ่ืน
3,240,000.00
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16 มกราคม 2560 ระหว่างดำเนินการมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ(TOR)(เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ) 
ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อรถดังกล่าว มีบริษัทฯ ร้องเรียน คุณลักษณะมาตลอด ทำให้กระบวนการ
พัสดุยืดเยื ้อ ยาวนาน  และเมื ่อวันที ่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำจังหวัดลำพูน ได้เข้ามาตรวจสอบโครงการการจัดซื้อรถ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 17 คันอีกครั้ง  ซึ่งกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะ
ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงเลยมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2562 และบริษัทฯได้ส่งมอบรถปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 17 คันให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 (ผ่าน
มา 2  ปีงบประมาณ) ปัจจุบันทั ้งสองหน่วยตรวจสอบก็ยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบใดๆ   มายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะเห็นได้ว่ากว่าจะได้พัสดุบางรายการต้องใช้เวลาในกระบวนการ
จัดหาพัสดุ ที่ยาวนานยืดเยื้อ ทำให้คำว่า การบริหารพัสดุ ข้าราชการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ปลื้ม
กับคำนี้มากนัก เพราะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องพัสดุ โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องซับซ้อน ลงรายละเอียด ต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดอย่างรัดกุม   ต้องถูกตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ มีขั้นตอน 
ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของ ผลประโยชน์ ที่ก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ จนในที่สุดหากเลือกได้ ไม่มีข้าราชการท่านใด ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ หากไม่จำเป็น 

ดังนั ้น ผู ้ศึกษา จึงมีความสนใจที ่จะ ศึกษาการแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ นำเสนอผู้บริหาร เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารงานพัสดุของการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้
ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

 
2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหก์ระบวนการบรหิารพัสดุ ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดลำพูน 
2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการพสัดุ ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดลำพูน 
2.3 เพื่อเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดลำพูน 
 
3. ขอบเขตงานวิจัย 
 3.1.ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
       ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  สังกัดกองพัสดแุละ
ทรัพย์สิน  จำนวน 15 คน  คือ 
  - หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการต้น)                  จำนวน 2 คน  
                - นักวิชาพัสดุปฏิบัติติการ/ชำนาญการ จำนวน  9  คน 
 - เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติติงาน/ชำนาญงาน                จำนวน  4  คน 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาการแนวทางเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุกรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนำวงจรการบริหารพัสดุมาใช้ในการศึกษา ได้แก่   การกำหนดความ
ต้องการพัสดุ  การจัดหาพัสดุ  การเบิกจ่ายพัสดุ  การบำรุงรักษาพัสดุ  การจำหน่ายพัสดุ 
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4.การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ความหมายของประสิทธิภาพ 
ในการปฎิบัตงิาน มักมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพโดยมี

ผู้ให้ความหมายแตกต่างกันดังนี ้
ปีเตอร์สันและโพลแมน (Peterson & Plowman 1953,P.433) อ้างถึงในครรชิต สลับแสง 

(2540:6) ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่าง
แคบว่าหมายถึงการลดต้นทุนในการผลิต และในความหมายอย่างกว้างรวมถึงคุณภาพของการมี
ประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณ และคุณภาพที่ต้องการ ในเวลาที่
เหมาะสม และต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ดังนั้นแนวคิด
ของคำว่าประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้จึงมีองค์ประกอบ 5 อย่างคือต้นทุนคุณภาพปริมาณเวลาและ
วิธีการในการผลิตขณะเดียวกัน มิลเลท (Millet,19541) ได้ให้ทรรศนะเกี ่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า
ประสิทธิภาพหมายถึง ผลการปฎิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รับผลกำไรจาก
การปฎิบัติงานนั้นด้วย ส่วนไซมอน (Simon,1960 อ้างถึงใน ควรคิด ชโลธรรังสี ,2542) ได้ให้ทรรศนะ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงขณะเดียวกัน มิลเลท (Millet)  กล่าวคือถ้าพิจารณาว่างานใดจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า (Input) กับผลผลิต(Output) ที่ได้รับ 
สามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
E = (O-I) + S  
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
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O = Output  คือ ผลผลิต 
I = Input  คือ ปัจจัยนำเข้า 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2530:511) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถทีจ่ะทำให้เกิดผล
ในการงาน  

ความหมายของการบริหาร 
อนันต์  ทองไถ้ผา (2548:6) อธิบายว่าคำว่าการบริหาร (Administration) โดยทั่วไปใช้ใน

ความหมายกว้างๆที่รวมถึงการบริหารรัฐกิจและธุรกิจแต่มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่มักเข้าใจว่าการบริหาร
หมายถึงการบริหารราชการซึ่งแท้จริงมีคำเฉพาะคำหนึ่งซึ่งหมายถึงการบริหารราชการและเป็นคำที่
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ได้กำหนดข้ึนคือคำว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” (Public Administration) คำ
นี้อาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำบางคำซึ่งบางครั้งบางโอกาสก็ใช้แทนกันได้เช่นคำว่าการจัดการ  
(Management) สำหรับคำว่า Management นี้โดยทั่วไปมักหมายถึงการจัดการในทางธุรกิจมากกว่าที่
จะหมายถึงการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจอย่างไรก็ดีในอีกความหมายหนึ่ง Management 
หมายถึงการจัดหรือการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้เหตุนี้ในกรณีที่พยายามจะแสวงหาความ
แตกต่างระหว่าง Administration กับ Management แล้วจึงอาจกล่าวได้ว่า Administration นั้นเน้น
ในเรื่องการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย 
ส่วน Management นั้น เป็นการนำเอานโยบายไปปฏิบัติจัดทำเมื่อพิจารณาในด้านของความนิยมคำว่า 
Administration นิยมใช้ในทางบริหารราชการส่วนคำว่า Management มักนิยมใช้ในทางบริหารธุรกิจ
อย่างไรก็ดีทั้งสองคำน้ีโดยทั่วไปใช้แทนกันได้และหมายถึงการบริหารได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคำที่
เกี่ยวกับการบริหารใช้อยู่หลายคำเช่นหลกัการบริหารราชการการบรหิารสาธารณะการบรหิารรัฐกิจและ
บริหารรัฐศาสตร์ฯลฯเป็นต้นส่วนคำในภาษาอังกฤษนั ้นนอกจากคำว่า  Administration, Public 
Administration และ Management แล้วยังมีคำอื่นๆอีกที่ใช้แทนในความหมายอย่างเดียวกัน เช่น 
Principles of Administration, Principle of Management, Administrative Sciences แ ล ะ 
Administration theory เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีคำที่น่าสนใจในการบริหารงานองค์การอีกคำหนึ่งคือ            
คำว่า “Organization” ซึ่งอาจมีความหมายได้เป็น 2 นัยคือประการแรกหมายถึงโครงสร้างขององค์การ 
(As a Structure of Organization) โดยการนำทรัพยากรการบริหารขององค์กรมาประกอบการบรหิาร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างไรก็ดีจากความหมายของการบริหารที่ได้นำเสนอไว้นี้จะเห็นได้ว่า
การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการคือ 

1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
2) การบริหารอาศัยปจัจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบรหิารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 
4) การบริหารมลีักษณะการดำเนินการเป็นกระบวนการ 
5) การบริหารเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือ (Collective 
Mind) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะนำไปสู่พลังร่วมของ
กลุ่ม (Group Effort) ที่จะทำให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
7) การบริหารมลีักษณะเป็นการร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีเหตผุล (Rational)  
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8) การบริหารมลีักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
9) การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย ์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานพัสด ุ

    คำนิยามแห่ง พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
    - การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพสัดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิตกิรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

- พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรกึษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
         คำนิยามแห่ง ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

- การบรหิารพสัดุ หมายถึง การเกบ็ การบันทึก การเบกิจ่าย การยมื การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา และการจำหน่ายพสัด ุ
การบริหารงานพสัดุ ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย และแนวคิดของการบริหารพัสดุไว้แตกต่างกันดังนี้ 

ปรีชา  จำปารัตน์  และไพศาล  ชัยมงคล  (2527 อ้างถึงใน วรกาฬ กำแพงแก้ว, 2553,หน้า 21)
ได้ให้ความหมาย ในการบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนำเอาวิทยาการหรือศิลปะ ในการบริหารมาใช้ใน      
การจัดการพัสดุ เพื ่อสนับสนุน และสนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน     หรือ
โครงการให้ดำเนินการไปได้ ตามเป้าหมาย กิจกรรมดังกล่าว มีหลายระดับชั้น นับตั้งแต่ การวางแผน  
การกำหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การขนส่ง การบำรุงรักษา และการ
จำหน่ายพัสดุ ออกจากบัญชี ซึ่งเราอาจเรียกลำดับของการดำเนินงานนี้ว่า “วงจรการบริหารพัสดุ” 

ภาพวงจรการบริหารงานพสัด ุ

 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณชัย รังษี ศึกษา เรื่อง การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2(2550 ,บทคัดย่อ) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) 
การบริหารงานพัสดุและทรัพย์อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเ ขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 2 ) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารพัสดุและทรัพย์อย่างมีคุณภาพ

วงจรการบริหารงานพสัดุ

การจ าหน่าย ก าหนดความตอ้งการ

การจดัหา
การบ ารุงรักษา

การเบิกจ่าย

ก าหนดโครงการ



490 

 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  ประชากรคือสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 14 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 
คน  ประกอบด้วยผู้บริหาร  1 คน  รองผู้บริหาร    ที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ 1 คน  ครูที่
ปฎิบัติหน้าที่ การบริหารพัสดุ 1 คน และครู 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารพัสดุและทรัพย์สินอย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตาม
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้วงจรเดมมิง (PDCA) และการสนทนากลุ ่ม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) 
 
4.กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวคิดเชิงคุณภาพ เป็นการสนทนากลุ่ม
(Focus group) และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview)การสอบถามบุคคลใน
กลุ่มเพื่อให้ได้มาถึงความคิดเห็น ความเชื่อ หรือทัศนคติ  หรือแนวคิด เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ระหว่างผู้ร่วมวิจัยสร้างให้เกิดสมมุติฐานใหม่ สำรวจความคิดเห็นต่อ
ประเด็น หรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้งอาศัยความคิดเห็นจากสมาชิกของกลุ่ม
ให้ร่วมกันตอบ   และตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เลือกคือผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 15 ราย 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 
 

5.ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่องแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารพัสดุ รวมทั้งศึกษาปัญหาการ
บริหารจัดการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อนำผลจากการศึกษาไปเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารพัสดุ การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
การรวบรวมข้อมลู 
สถานที่ดำเนินการวิจัย 

ตัวแปรต้น
ความคิดเห็น ความเช่ือ 
ทศันคติ  แนวคิด  
ประสบการณ์

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการ
บริหารพสัดุ
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5.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคญั 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ 

(เจ้าหน้าที่พัสดุ) จำนวน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายจัดหาพัสดุและฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  สังกัดกองพัสดุ           
และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 15 คน  ดังนี้ 

- หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการต้น)   จำนวน 2 คน  
 - นักวิชาพัสดุปฎิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 9  คน 

- เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 4  คน 
5.2  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
เคร ื ่ องม ือท ี ่ ใช ้ ในการ เก ็บรวบรวมข ้อม ูลการว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ได ้แก่การสนทนากลุ่ม                                   

(Focus Group) เป็นการสัมภาษณ์สนทนาสอบถามแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
มาร่วมสนทนา แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโต้ตอบถกปัญหาอภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะ
กันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อให้ได้มาถึงความคิดเห็น ความเช่ือ หรือทัศนะคติ หรือแนวคิด เปิด
โอกาสให้ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ระหว่างผู ้วิจัย  สร้ างให้เกิด
สมมุติฐานใหม่ สำรวจความคิดเห็นต่อประเด็น หรือแนวทางที่สนทนาอย่างกว้างขวาง   ละเอียดลึกซึ้ง
อาศัยความคิดเห็นจากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ ให้ร ่วมกันตรวจสอบซึ ่งก ันและกัน โดยมีจุดมุ ่งหมาย
เฉพาะเจาะจง เพื ่อที ่จะหาข้อมูลที ่ถูกต้องตรงประเด็น และการสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง 
(unstructured interview)  ใช้คำถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลละเอียด เปิดกว้าง ไม่จำกัดคำตอบ ไม่
เป็นทางการ หรือเรื่องที่สนทนาไม่สามารถพูดในกลุ่มหรือเป็นเรื่องอยากเก็บเป็นความลับ 

ซึ่งคำถามสำหรับใช้ในการสนทนากลุ่ม(Focus Group)  และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured interview) ดังนี ้

1. กระบวนการบริหารพัสดุ แต่ละข้ันเป็นอย่างไร เหมาะสม  มีปัญหาในกระบวนการ 

ใด เพราะเหตุใด 
       - การกำหนดความต้องการพัสดุ   
        - การจัดหาพัสดุ   
        - การเบิกจ่ายพัสดุ   
        -  การบำรุงรักษาพัสดุ   
        -  การจำหน่ายพัสดุ 

2. แนวทางในการพัฒนากระบวนการบรหิารพสัด ุ
3. แนวทางในการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารพสัด ุ

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.3.1 จำแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมลูสำคัญออกเป็น  
               -  หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการต้น)  จำนวน 2 คน 
               -  นักวิชาพัสดปุฎิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 9  คน 
               -  เจ้าพนักงานพัสดปุฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 4  คน 
รวมกลุม่ผู้ให้ข้อมลูสำคัญทั้งสิ้นจำนวน  15 คน 
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5.3.2 ผู้วิจัยได้เชิญ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เข้าร่วมสนทนากลุม่ (Focus Group) 
  5.3.3 ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสำคัญจากการสนทนาและสมัภาษณ์ โดยจัดหมวดหมู่คำสำคัญ 
ตามลำดับคำถาม 
 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล 
      5.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนำข้อมลูจากการสนทนากลุม่ (Focus Group) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง (unstructured interview) มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญ จากนั้นนำประเด็นสำคัญมาแยกเป็นประเด็น
ย่อย ( Sub-themes)และหัวข้อย่อย (Categories) ซึง่เปน็การวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงประเด็น
ย่อย และนำเสนอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการเชิงคุณภาพ ในรูปของการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พบว่า ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ เป็นเพศหญงิทัง้หมด จำนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพสัดุส่วนใหญ่อยู่ที่ ระหว่าง 6 – 10 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.67 รองลงมามาคือ ต่ำกว่า 5 ป ีจำนวน 5 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ระหว่าง 11 – 15 ปี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 ผลการศึกษาโดยสรปุ พบว่า กระบวนการบริหารพสัดุ โดยภาพรวมทุกด้านมีปัญหา ซึง่อาจแบ่ง
ได้เป็น 3  ด้าน ดังนี้ 
 1.ด้านการจัดหา (การกำหนดความต้องการ,การจัดหาพัสด)ุ มีระเบียบการปฏิบัติงาน หลาย
ข้ันตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มาก ขาดความคล่องตัว ทำให้ล่าช้า ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเรง่ด่วนได้ การกำหนดคุณลกัษณะ ยุ่งยาก รายละเอียดเยอะ ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
ทำให้มีการจัดหาเพิม่เติมอยู่ตลอด ทั้งที่เป็นการจัดหาพสัด ุ ใกล้เคียงกับพัสดเุดิม  ไม่ทันต่อการใช้งาน  
หรือการกำหนดให้พจิารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้สินค้า
ที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้เกี่ยวเนื่องไปถึงภาระค่าซ่อมบำรุงรักษา และอีกปัญหาหลักก็คือขนาดปริมาณงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พสัดุแต่ละคนค่อนข้างมาก  เกิดความกดดัน เกิดความเครียดตามมา 
เนื่องด้วยทุกโครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจงัหวัดลำพูน ดำเนินการ จะต้องผ่านกระบวนการด้านการ
บรหิารพสัดุ แทบทัง้สิ้น 
 2. ด้านการควบคุม (การเบิกจ่าย ,การบำรงุรักษา)  ต้องมีผูค้วบคุมดูแลพัสดทุี่อยู่ในความ
ครอบครองใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ซึ่งตอ้งมีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงทีเ่หมาะสม
และระยะเวลาในการซอ่มบำรุงด้วย ไม่มีการควบคุมพัสดทุี่รดักุม ไม่มีการวางแผนการใช้พัสดุ มีการ
เคลื่อนย้ายพสัดุโดยไม่แจง้ผูร้ับผิดชอบ หรือผู้ดูแล  ทำให้พสัดุสญูหาย ไม่มผีู้รบัผิดชอบ  ไม่มีการ
ป้องกันความเสียหาย เพื่อให้พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่เสื่อมสภาพก่อนกำหนด   
 3. ด้านการจำหน่ายพัสดุ หลังจากการตรวจสอบพัสดุแล้ว พัสดุใดหมดความเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ก็ดำเนินการขอจำหน่ายพัสดุ แต่ปัญหาที่พบในหน่วยงาน 
คือ มีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือผู้ดูแล  ทำให้พัสดุสูญหาย พัสดุที่จะจำหน่ายไม่มี
ตัวตน พัสดุที่มีคุณภาพต่ำ มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการกำหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด 
ทำให้ได้พัสดุที ่มีคุณภาพต่ำ  มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที ่ผู ้ดูแลพัสดุบ่อย  ทำให้การรายงานการ
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ตรวจสอบ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ ที่ต้องมารับงานต่อในปีต่อ ๆ  มา  
พัสดุที่จะจำหน่ายพัสดุมีเยอะ จำหน่ายปีละครั้ง   
 ผลการศึกษา พบว่า ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารพัสดุ             
  1.ด้านการจัดหา (การกำหนดความต้องการ,การจัดหาพัสดุ) ควรลดขั้นตอน ลดกระบวนการ
ดำเนินการด้านเอกสาร โดยมอบอำนาจในกระบวนการจัดหาพัสดุให้แต่ละกองราชการดำเนินการเอง 
ในวงเงินที่เป็นงานเฉพาะเจาะจง ไม่ซับซ้อน ยึดแผนการจัดหาพัสดุเป็นหลัก ทำคู่มือกระบวนการ
บริหารพัสดุ ทุกข้ันตอน  ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันไม่ใช่แต่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยส่ง
เข้ารับการอบรม ระเบียบ กฎหมาย อย่างต่อเนื่องประจำทุกปี  เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา  เก ิดเครือข่ายพัสดุ  จ ัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้านพัสดุในรูป  IT 
(Information Technology)  เช่น นำตัวอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหา ไว้ในระบบ 
Internet  เพื่อให้ผู้สนใจเปิดดู เป็นกรณีศึกษา   2. ดา้นการควบคุม (การเบิกจ่าย, การบำรุงรักษา)  
ต้องมีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุง ที่เหมาะสม และ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย  กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติการเบิกจ่าย การยืม การส่งคืนพัสดุ จัดระเบียบปฏิบัติผู้ใช้พัสดุ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพัสดุเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เมื่อมีการเคลื่อนย้ายพัสดุ   
 3. การจำหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริหารพัสดุ การจำหน่ายพัสดุจะ
กระทำได้ก็ต่อเมื่อพัสดุเสื่อมสภาพ ล้าสมัย สูญหาย  เป็นการหลีกเลี่ยงลดความสิ้นเปลืองใน เรื่องการ
ซ่อมแซม บำรุง รักษา การจำหน่ายพัสดุ ควรดำเนินการมากกว่าปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากแต่ละปี มีพัสดุที่
เสื่อมสภาพมาก เป็นภาระในการจัดเก็บพัสดุดังกล่าว  และโอนทรัพย์สินที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัด ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่รับไปดูแล 
6.สรุปผลการศึกษา 

6.1 ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารพัสดุ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้งหมดเป็นเพศหญิง  มีอายุ 36 – 46 ปี มีตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตกิาร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัสดุที่ ระหว่าง 11 – 15 ปี จำนวน 3 คน 
ระหว่าง 6 – 10 ปี จำนวน 7 คน รองลงมาคือ ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 5 คน 
ด้านวงจรกระบวนการบริหารพัสดุ 5 ด้าน 
ด้านการกำหนดความต้องการพัสด ุ

การกำหนดความต้องการพัสดุ ที่ไม่มีความจำเป็น หรือ จำเป็นน้อย กำหนดคุณลักษณะหรือ
รูปแบบรายการไม่ตรงตามที่ต้องการอย่างแท้จริง บางครั้งเป็นไปในลักษณะ ฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น 
หรือหากคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่สามารถสนองตอบความต้องการ
การใช้งาน ได้ทั้งหมด  อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มขึ้น หรือจัดหาใหม่  เพื่อให้ได้พัสดุที่ตรงตาม
ความตอ้งการใช้งาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
ด้านการจัดหาพัสด ุ
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เน้นกฎระเบียบการควบคุมทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้พัสดุโดยไม่ต้องถูกสอบสวนแทนการกำกับงาน 
ให้ได้ผลงาน และผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้การบริหารพัสดุ ถูกคุมเข้มไม่คล่องตัว โดย
ให้ความสำคัญต่อระเบียบปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนมากกว่า การดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ไม่ได้ตอบสนองความต้องการ และพยายามสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ประชาชน เป็นหลักพัสดุบาง
รายการต้องใช้เวลาในกระบวนการจัดหาพัสดุ ที่ยาวนานยืดเยื้อ เป็นเรื่องซับซ้อน ลงรายละเอียด ต้อง
ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัดอย่างรัดกุม   ต้องถูกตรวจสอบ การจัดหาพัสดุมีขั้นตอน
ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
หน่วยงานจากองค์กรอิสระเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมักจะมุ ่งเน้นเข้าตรวจสอบ 
กระบวนการจัดหาพัสดุเมื่อเกิดปัญหามักจะเพ่งเล็งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางพัสดุ 
ด้านการเบิกจ่ายพัสด ุ

หน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุ ไม่มีการควบคุมที่รัดกุม ไม่มีการวางแผนการใช้พัสดุ ต้องการใชพ้สัดุ
เมื่อใดก็ทำใบเบิก หรือมีการกำหนดความต้องการไว้มากเกินไป หรือน้อยเกินไป  ซึ่งเป็นภาระหน่วยสั่ง
จ่าย 
ด้านการบำรุงรักษา 

หน่วยงานที่ดูแลพัสดุ ไม่มีแผนซ่อมบำรุง เพื่อให้พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
หรือที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมกลับคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้   หรือไม่มีการป้องกันความเสียหาย 
ด้านการจำหน่ายพัสด ุ
        การจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานที่ดูแลพัสดุ และฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน (พัสดุกลาง) ต้อง
แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบพัสดุ  เพื่อตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ และตรวจนับพัสดุคงเหลือ 
ณ วันสิ้นงวด โดยให้เริ่มตรวจสอบพัสดุ ในวันทำการแรกของปีงบประมาณถัดไป หากผลการตรวจสอบ
พัสดุมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ให้ผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง หาผู้รับผิด  หรือการโอนทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่รับไปดูแล 
ด้านแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารพัสดุ 
   -  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้านพัสดุในรูป  IT (Information Technology) และจัดทำ ข้ันตอนกระบวนการ
ดำเนินการบริหารพัสดุ  (Flowchart)  จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างให้ชัดเจน ลดขั ้นตอนและลด
กระบวนการด้านเอกสาร มอบอำนาจให้แต่ละกองราชการดำเนินการเอง ในวงเงินเล็กน้อย งาน
เฉพาะเจาะจง  ไม่ซับซ้อน  จัดทำแผนซ่อมบำรุงพัสดุ ทั้งแบบป้องกันความเสียหาย  กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ การเบิกจ่าย ที่ชัดเจน และจำหน่ายพัสดุมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี หรือ โอนทรัพย์สินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่รับไปดูแล 
ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อการพฒันาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าทีเ่พื่อรองรับกบั
ปริมาณงานและสอดคล้องกบังบประมาณ การเบิกจ่ายและการจำหน่ายพสัดุ ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  
 - ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันไม่ใช่แต่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยส่งเข้ารับการอบรม 
ระเบียบ กฎหมาย อย่างต่อเนื่องประจำทุกปี  เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา  
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ กรณีศึกษา  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร  และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุทุกส่วน ต้องมีความเข้าใจ 
ให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารพัสดุ มีส่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารพสัดุ 
และการพัฒนากระบวนการบริหารพัสดุ  ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหาร
พัสดุ เกิดผลสัมฤทธ์ิ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นทิศทางเดียวกัน  และสามารถใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
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การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพในการจัดทำโครงการ 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

กชนิภา เขียวดอกน้อย1 

รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย2์ 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่องการประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จ ัดทำโครงการกรณีศ ึกษาพ ื ้นท ี ่ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกประชากรท ี ่ ใช ้ ในก ารศ ึกษา  
คือผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 390 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บ ุคคลที่ ส ่งผลต ่อการความต ้องการของผ ู ้ส ู งอาย ุ  ตามทฤษฎ ีความต้องการของมาสโลว์  
กล่าวคือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านความมั ่นคงและความปลอดภัย  
ความต้องการด้านความรักและความเป ็นเจ ้าของ ความต้องการด ้านการมีคุณค่าในตนเอง  
และความต้องการด้านการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้สงูอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุอยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง65–69 ปมีี
การศึกษาในระดบัประถมศึกษามรีายได้เฉลี่ยระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ประกอบอาชีพรบัจ้างและ
มีจำนวนสมาชิกในจำนวน 4 คน ข้ึนไปโดยความต้องการทีผู่้สงูอายุมีความต้องการมากทีสุ่ด คือ ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย รองลงมา คือ ความต้องการทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัยความ
ต้องการด้านความรกัและความเป็นเจ้าของ ความต้องการดา้นการมีคุณค่าในตนเอง และความต้องการ
ด้านการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแทจ้รงิตามลำดับซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีของมาสโลว์ ที่อธิบายว่า
มนุษย์มีความต้องการเป็นลำดับข้ัน ซึ่งบุคคลต้องดิ้นรนตอบสนองต่อความต้องการข้ันต่ำสุดก่อนเมือ่
ได้รับการตอบสนองแล้วจงึแสวงหาความตอ้งการข้ันสูงข้ึนไปตามลำดับ 
 
1นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2อาจารยป์ระจำหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ซึง่การที่ผูสู้งอายุไดร้ับ
ความต้องการทางด้านร่างกายแล้ว สิง่ที่อยากพัฒนาหรือมคีวามต้องการต่อไป คือ การดูแลจากบุตร
หลาน การมีส่วนร่วมในชุมชน การทำกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสงัคม ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีกจิกรรมหรือโครงการทีส่่งเสริมปจัจัยข้ันพื้นฐานให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนเสียก่อนเมื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการข้ันพื้นฐานได้แล้ว จึงสง่เสรมิหรือ
ตอบสนองความต้องการในด้านอื่นต่อไป เพื่อช่วยเหลือหรอืแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของผูสู้งอายุใน
แต่ละพื้นทีท่ี่มีความต้องการในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถนำผลการศึกษา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพถึงความต้องการของผู้ใกลจ้ะเข้าสู่วัย
ผู้สงูอายุ (ผูสู้งอายุสำรอง อายุระหว่าง 50 – 59 ปี) ว่ามีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการทีจ่ะ
ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุไว้อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลด้านความต้องการของผูสู้งอายุให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
มากขึ้น 
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คำสำคัญ: ความต้องการ  โครงการ  ผู้สูงอายุ 
 
บทนำ 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มทีเ่พิ่มข้ึนอย่างรวดเรว็
และต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลก การประมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ทั้งใน
ส่วนของจำนวนและอัตราส่วนต่อประชากรทั้งประเทศ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า 
โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 กล่าวคือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณ
ประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society)โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูง
ถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.2574ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราการลดลงของภาวะ
เจริญพันธ์ุ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรค
ต่างๆ ดังนั้นการเข้าสู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุนั้น เป็นสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนจะต้องทำความเข้าใจและ
ร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ กล่าวคือ 
เมื่อโครงสร้างประชากรเริ่มขยับไปสู่การมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ สัดส่วนของประชากรวัย
ทำงาน ที ่จะทำหน้าที ่เป็นผู ้ดูแลผู ้สูงอายุก็จะลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุ ต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็น
ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมไทย ซึ่งมีผู้สูงอายุในชนบทจำนวนมากที่
ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง ขาด
การเอาใจใส่ดูแลจากคนในครอบครัว บางรายมีฐานะที่ยากจน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมี
ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  
 จังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มผู ้สูงอายุเพิ ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน พ.ศ. 2556 มีจำนวนผู้สูงอายุ  
จำนวน 124,906คน เพิ่มข้ึนเป็นจำนวน152,935 คน ในปี พ.ศ.2561โดยมีอัตราที่เพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ
จากปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2561 เป็นร้อยละ 32.3 หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของประชากรทั้งหมดใน 
พ.ศ.2561และคาดการว่าแนวโน้มผู้สูงอายุในอีก 3 ปีข้างหน้าประมาณการณ์ได้ว่า จำนวนผู้สูงอายุจะมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยปี พ.ศ. 2562- 2564 จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปี
โดยประมาณ และโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีเขตพื้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร 
แต่มีประชากรผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 15,598 คน (กรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2562) ถือว่ามีประชากรผู้ส ูงอายุจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ อีกทั้งพื้นที่
เทศบาลนครเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ทำให้การพัฒนาต้องดำเนินการ
ตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัวและบทบาทในสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม มีผลทำให้
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ผู้สูงอายุต้องเผชิญกบัปญัหาในด้านต่างๆ อีกทั้งภาครัฐได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผูส้งูอายุ 
เห็นได้จากการมีงบประมาณในการจัดทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ แต่ที่
ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คือ โครงการไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุได้เท่าที่ควร หรือการจัดโครงการกับกลุ่มผู้สูง อายุที่พวกเขาไม่ได้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องนั้นๆ จึงทำให้โครงการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สูงอายุไม่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหาน้ีเองได้ส่งผลต่อผู้สูงอายุพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ และความหลากหลายของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพ อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีโครงการจำนวนมากจากหลากหลายหน่วยงานที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ดังนั ้นผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการประเมินความต้องการของผู ้สูงอายุ ของพื ้นที ่ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการและงบประมาณที่จัดสรรลงไปอย่างเต็มที ่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและความจำเป็น อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อๆไปในอนาคต ให้
ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเพิ่มจุดแข็งที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์สังคมผู้สู งอายุในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในด้านร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ
โครงการ  
 3. เพื ่อศึกษาความต้องการของผู ้สูงอายุในด้านความมั ่นคงและความปลอดภัย เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการจัดทำโครงการ 
                4.  เพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุทางด้านความรักและความเป็นเจ้าของ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 
                 5.  เพื ่อศึกษาความต้องการของผู ้ส ูงอายุในด้านการมีคุณค่าในตนเอง เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 
                  6.  เพื ่อศึกษาความความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการตระหนักรู ้ในตนเองอย่าง
แท้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื ่อง “การประเมินความต้องการของผู ้สูงอายุ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ
โครงการ กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก” ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมวรรณกรรมและการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 แนวคิดเก่ียวกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
Maslow (1954, อ้างถึงใน ทิพยวรรณ กิตติพร, 2542, หน้า. 34-39) ได้เสนอทฤษฎีลำดับความต้องการ 
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) โดยได้แบ่งความต้องการออกเป็นข้ันๆ ดังนี้ 
 ขั้นแรก คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) หรือความต้องการทาง
สรีระ เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานที่เป็นแรงขับเบื้องต้นของการมีชีวิตอยู่ เช่น อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ฯลฯ โดยผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
เหล่าน้ัน 
 ขั้นที่สอง คือ ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security Needs)  
ซึ่งจะเกิดข้ึนหลังจากที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในข้ันพื้นฐานแล้ว จะเป็นแรงผลักดันให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองภัยจากอันตรายต่างๆ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางด้านจิตใจ 
 ขั้นที่สาม คือ ความต้องการทางด้านความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging 
Needs) เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะได้รับความรัก และการยอมรับจากผู้อื่น ตลอดจนความรู้สึกของ
การเป็นเจ้าของและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที่สี่ คือ ความต้องการมีคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem Needs) เป็นความต้องการของ
ความรู้สึกของการมีคุณค่าในตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของตน มีความเคารพตนเอง ตลอดจนมี
ความรู้สึกเป็นอิสระ และมีการกระทำในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ตลอดจนความสำเร็จใน
ชีวิต 
 ข้ันที่ห้า คือ ความต้องการที่จะตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization Needs) 
เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ที่จะทำให้มนุษย์บรรลุสภาวะของความสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเกิด
จากการรู้จักและเข้าใจตนเองในแง่มุมต่างๆ ที่ผลักดันให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเอง มีศักยภาพสูงสุดของ
ตน เป็นความต้องการลำดับสุดท้ายที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้นๆ อย่าง
เพียงพอ  
จะเห็นได้ว่า ความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับข้ัน โดยเริ่มมาจากความต้องการข้ัน
พื ้นฐาน เมื ่อความต้องการในขั ้นต้นๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีแรงจูงใจ ที ่จะแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในข้ันสูงๆ ต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มากยิ่งข้ึน แต่
การเรียงลำดับความต้องการดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นแบบฉบับตายตัวเสมอไป นอกจากนี้ ความ
รุนแรงของความต้องการในด้านต่างๆ อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคล การ
อบรมเลี้ยงดู ตลอดจนวัฒนธรรม และบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป 
 ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านร่างกายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำ
โครงการ 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากสภาพร่างกายเสื่อมถอย เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายลดลง ทำให้เกิด
การเจ็บป่วยหรือเกิดโรคประจำตัวมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที ่ กัญจนา ศิริพฤกษ์ (2541) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ สภาพปัญหาและความต้องการของผู ้สูงอายุ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุปกว่า 
ผู้สูงอายุมีสภาพปัญหาและความต้องการด้านร่างกาย โดยมีสภาพปัญหาการเจ็บป่วย สภาพปัญหาร่าง
การเสื่อมถอย และมีความต้องการรักษาโรค ความต้องการคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย ต้องการการรักษาเมื่อ
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เจ็บป่วย โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ความพร้อมของทรัพยากรทาง
การแพทย์ เช่นเดียวกับ ขวัญดาว กล่ำรัตน์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ผู ้ส ูงอายุ ในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่าสถานการณ์ผู ้สูงอายุภาคตะวันออกเกื อบ
ครึ่งหนึ่งมีโรคประจำตัว และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และมีการออกกำลังกาย
น้อย อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ นันทิ
ดา อิ่มใจ (2555) สรุปว่า สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากทีสุ่ดในด้านสุขภาพ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรถ
บริการเพื่อไปสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหาหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถตอบสนองต่อ
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ ใ น ด ้ า น ร ่ า ง ก า ย ไ ด ้  ก ็ จ ะ ถ ื อ เ ป็ น  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่า งกายและจิตใจ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความต้องการของผูสู้งอายุในด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึง่ความต้องการ 
ที่ผูสู้งอายุมีความต้องการอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาลำดับแรกทีผู่สู้งอายุต้องเผชิญ 
โดยความต้องการในด้านสุขภาพที่ผูสู้งอายุต้องการ คือ ต้องการได้รับการดูแลเมื่อตนเองเจบ็ป่วย ไม่ว่า
จะเป็นทั้งคนดูแล หรือบริการรถพยาบาล เพราะผูสู้งอายุในสภาวะที่เจบ็ป่วยร่างกายจะอ่อนแอกว่าคน
ในวัยหนุ่มสาว และจะช่วยเหลือตนเองยากลำบาก หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางด้านร่างกายหรือสุขอนามัยของผูสู้งอายุได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ หรือทรัพยากรในด้าน
ต่างๆ ก็จะทำใหผู้้สงูอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้ประโยชนอ์ย่างสงูที่สุด 

 ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 

ความต้องการด้านความมั ่นคงและความปลอดภัยของผู ้ส ูงอายุ เป็นความต้องการด้าน
เสถียรภาพ ที่มีความมั่นคงและมีหลักประกันในชีวิต การที่ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับการ
คุ้มครองและดูแล รวมไปถึงด้านการมีรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ์ ( 2556)ได้
ศึกษาเกี่ยวกับรายไดข้องผู้สูงอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะให้มีการจัดตั้งกองทุน
เงินออมในชมรมผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อใช้เป็นเงินฉุกเฉินยามเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาด้านการเงินมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความต้องการเบี้ยยังชีพที่นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพที่รัฐบาลจ่ายให้ตามข้ันบันไดอายุ 
และความต้องการในด้านการมีอาชีพทำให้เพิ่มรายได้ในกรณีที่ไม่มีญาติ หรือลูกหลานเลี้ยงดู นอกจากนี้ 
นันทิดา อิ่มใจ (2555) สรุปความต้องการทางด้านรายได้ของผู้สูงอายุ ว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อีกทั้ง สมสุข สิงหปัญจนที (2540) ที่พบว่า 
รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก จะมี
คุณภาพชีวิตโดยรวมดีกว่ากลุ ่มตัวอย่างที ่ม ีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนน้อย ต่อมาคือปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่ผู้สูงอายุต้องการให้มีความปลอดภัยและมีความแข็งแรงเหมาะกับการอยู่
อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับ ศาสน์ สุขประเสริฐ (2558) สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย การ
จัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะผู้สูงอายุควรจะได้รับสิทธิใน
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการ
บริการสาธารณะอื่นๆ ตามสิทธิผู้สูงอายุนอกจากนี้ นอรีนี ตะหวา (2556) สรุปว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้านการสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้านความปลอดภัยทางกายภาพ
ด้านดูแลรักษาง่ายและสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้  
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จากปัจจัยข้องต้น จึงสรุปได้ว่า ความต้องการด้านความมั ่นคงและความปลอดภัยของผู ้ส ูงอายุ  
ถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้สูงอายุทั้งปัจจัยทางด้านรายได้และที่อยู่อาศัย สำหรับปัจจัยทางด้านรายไดน้ั้น
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการสวัสดิการเงินอุดหนุนหรือเบี้ยยังชีพ อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีความต้องการในส่วน
ของการจัดต้ังกองทุนเงินออมในชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ส่วนปัจจัยทางด้านที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการในด้านที่อยู่อาศัย เพราะถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน และเพื่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 
การมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอีกด้วย  
 ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความรักและความเป็นเจ้าของ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 

สำหรับผู้สงูอายุนั้น การเปลี่ยนแปลงทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ผูสู้งอายุเกิดการพฒันา
ตนเองไปในแบบต่างๆ ที่ต่างไปจากเดมิ เช่น ผู้สงูอายุบางคนชอบอยู่แบบใกล้ชิดบุตรหลาน บางคน
ต้องการให้ลกูหลานสนใจและเอาใจใส่มากขึ้น หรือตอ้งการความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว
ชุมชน และสังคม ซึ่งสอดคลอ้งกบัทีสุ่ภาลักษณ์ เขียวขำ (2543) สรุปว่า คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุใน
องค์ประกอบด้านจิตใจกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในครอบครวัขยาย ทำให้การประเมินคุณภาพชีวิต
ทางด้านจิตใจอยู่ในระดบัที่ดี แตกต่างจากกลุม่ตัวอย่างที่อยูต่ามลำพัง จะประสบปญัหาด้านสุขภาพจิตที่
เกิดความเบือ่หน่ายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับ ศรีทับทิม พาณิชย์พันธ์ (2534, อ้างถึงใน อนุวัต 
ประสาทสุข) ที่สรปุการศึกษาว่า ความต้องการทางสังคมของผูสู้งอายุประการหนึ่ง คือความต้องการเป็น
บุคคลที่มีความสำคัญในสายตาของครอบครัว และศรเีรือน แก้วกังวาล (2531) ที่ศึกษาความต้องการ
ของผูสู้งอายุทางสงัคมในด้านต่างๆ พบว่า สิ่งที่ผูสู้งอายุมคีวามต้องการในระดับที่ค่อนข้างสงู คือการ
ต้องการกลุม่เพื่อนร่วมวัย ต้องการผูเ้ห็นใจ ต้องการมกีิจกรรมทีเ่หมาะสม เพื่อสร้างสมัพันธภาพที่ดีกบั
บุคคลอื่นๆ ในสงัคมนอกเหนอืจากญาติมิตรหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้สูงอายุมีความต้องการด้านความรักและความเป็นเจ้าของเนื ่อง จากการปัจจัย
ทางด้านเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านรา่งกายและจิตใจ จึงส่งผลให้ผูสู้งอายุนั้นมอง
ว่าตนเองเป็นผู้พึ่งพาอาศัยบุคคลอื่น มองว่าตนเองเป็นภาระที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใส่ใจ ดังนั้นจึงมี
ความต้องการในด้านความรักและมีความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อนร่วมวัย ชุมชน และสังคม  

 ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู ้สูงอายุในด้านการมีคุณค่าในตนเองเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 
 ความต้องการในด้านการมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ คือการที่ผู้สูงอายุได้สร้างความเช่ือมั่น
ในตนเอง การได้รับการยอมรับนับถือและมีความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งการได้รับรู้ว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งในสังคม และมีความต้องการที่จะให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น ยกย่องและยึดถือ
ตนเองเป็นแบบอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับที่ อรพินธ์ บุนนาค (2537) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการของ
ผู ้ส ูงอายุในด้านการทำงานและสวัสดิการ เพื ่อจัดตั ้งศูนย์บริการจัดหางานให้ผู ้ส ูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปต้องการทำงานร้อยละ 25.60โดยที่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย เช่นเดียวกับการศึกษาของโกศล มีคุณ (2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัยและพฒันา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านอาชีพเศรษฐกิจและกฎหมายพบว่าผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 40 
ยังคงประกอบอาชีพและมีรายได้มาจากการประกอบอาชีพสุขภาพกายเป็นปัญหาสำคัญในการประกอบ
อ า ช ี พ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ช ี พ เ ป ็ น ส ิ ่ ง ท ี ่ ท ำ ใ ห ้ ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ ร ู ้ สึ ก 
ว่าตัวเองยังมีคุณค่าในครอบครัวและสังคม 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความต้องการจะทำงานหรือประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครวั ลดภาระการพึ่งพิง ยิ่งไปกว่าน้ันคือการประกอบอาชีพยังเปน็การสรา้ง
ความภาคภูมิใจและทำให้ผู้สูงอายุมองว่าตนเองยังมีคุณค่า ไม่ถูกมองว่าเป็นภาระของครอบครัวหรือ
สังคม อีกทั้งยังเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พบปะผู้คนได้ร่วมทำกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย 

 ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความต้องการท่ีจะตระหนักรู้ในตนเอง
อย่างแท้จริงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ 
ด้านความต้องการทีจ่ะตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริงของผู้สงูอายุ เป็นความต้องการและความ
ปรารถนาที่ตนจะใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีทัง้หมดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เท่าที่ตนพึงจะทำ
ได้ตามศักยภาพ โดยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่ตนสั่งสมมา เป็นความที่
มีคุณค่าแก่คนรุ่นหลงั ดังนั้นในวัยสูงอายุจึงเป็นวัยที่ควรถ่ายทอดความรู้ต่างๆเหล่าน้ัน แก่คนรุ่นหลัง 
เพื่อเป็นแนวทางในการการยึดถือและปฏิบัติต่อไป สอดคลอ้งกับที่ นพพรรณพร อุทโธ (2552) ก็ได้
สรปุว่า ผู้สูงอายุมบีทบาทต่อการพฒันาชุมชน ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดียวกบัใจแก้ว
วิสายอน(2553)ที่ศึกษาบทบาทของผูสู้งอายุในกิจกรรมด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย 
อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มบีทบาททางด้านวัฒนธรรมประเพณี 
ด้านการศึกษา และด้านศาสนาโดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องการให้โอกาสผู้สงูอายุปฏิบัตงิานด้านประเพณี
กับคนทุกวัย ควรเชิญผูสู้งอายุเป็นที่ปรึกษาในโรงเรียน เพือ่นำประสบการณ์และความรู้ทีส่ั่งสมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลงั ควรมีรางวัลพิเศษหรือการเชิดชูเกียรติผูสู้งอายุ และควรสนับสนุนให้
ผู้สงูอายุมสี่วนนอกจากนี้ ร่วมในการพฒันาท้องถ่ินหลายๆ ด้านเพราะผู้สงูอายุมปีระสบการณ์ทีม่ี
ประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้ อธิปไตย จาดฮามรด (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผูสู้งอายุในการ
พัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนศรีฐานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าผูสู้งอายุใน
ชุมชนศรีฐานมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดและจิตวิญญาณเปน็ผู้ตัดสินข้อพพิาทต่างๆในชุมชนเป็นผู้อบรม
เลี้ยงดบูุตรหลานซึ่งเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนต้ังแต่วัยเด็กให้เตบิโตข้ึนมาเป็นคนที่มีคุณภาพ
ผู้สงูอายุในชุมชนศรีฐานเป็นผูท้ี่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าวัดทำบุญด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ินมีบทบาทในการสบืทอดให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้โดยข้อเสนอแนะคือ
ชุมชนควรตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึก 
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุไว้เพื่อการเรียนรู้และสืบทอดต่อไป  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า  ความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความต้องการที่จะตระหนักรู้ในตนเอง
อย่างแท้จริงของผู้สูงอายุ คือการนำความรู้และประสบการณ์ที่ตนมีและมีความภาคภูมิใจมาสร้างประ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่
คนรุ่นหลัง 
 
กรอบแนวคิดทางการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมประเด็น
ความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย อาชีพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน) ความต้องการของผู้สูงอายุ 
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ตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1954) ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกายความต้องการความ
มั่นคงและความปลอดภัยความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยความต้องการมีคุณค่าในตนเอง 
และความต้องการที่จะตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทำโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีวิจัย 

ประชากรสำหรบัการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปข้ึีน
ไปทัง้เพศชายและเพศหญงิ ที่อาศัยและมทีะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 15,598
คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ 
Yamane ที่มีระดบัความเช่ือมั่นที่ 95% และให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 

ควำมต้องกำรของผู้สูงอำย ุ

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  

2. ความตอ้งการความมัน่คงและความ

ปลอดภยั  

3. ความตอ้งการดา้นความรักและความ

เป็นเจา้ของ 

4. ความตอ้งการมีคณุค่าในตนเอง  

   5 .  ความต้องการที่จะตระหนักรู้ใน
ตนเองอย่างแทจ้ริง 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการจดัท าโครงการ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ีย 
5. อาชีพ 
6. จ านวนสมาชิกในครวัเรือน 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
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จำนวน 390 คน เก็บรวบรมข้อมลูโดยสง่แบบสอบถามใหก้ลถ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจรงิ โดยผู้ศึกษา
แจกแบบสอบถามด้วยตนเองและนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมลูไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา
โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถ่ี 
(frequency) การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) 

สมมติฐานการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการของผูสู้งอายุ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดทำ
โครงการ กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกผู้ศึกษาได้ต้ังสมมติฐานการศึกษา ไว้ดังนี้ 
  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
  1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 
  2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 
  3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 
  4. รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 
  5. อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน  
  6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ กรณีศึกษา
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผลการศึกษาได้นำเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.0 จำนวน 230 คน และเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 41.0 จำนวน 160 คน 
 2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 65 – 69 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 35.6 จำนวน 139 คน 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 60 – 64 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 จำนวน 126 คน ลำดับถัดมาคือช่วงอายุ 70–74
ปี คิดเป็นร้อยละ 16.4 จำนวน 64 คน และอายุมากกว่า 75 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 15.6 จำนวน 61 คน 
ตามลำดับ 
 3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.1 
จำนวน 176 คน รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 47.2 จำนวน 145 คน ลำดับถัดมาคือ ไม่ได้
รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.6 จำนวน 61 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.1 
จำนวน 8 คน ตามลำดับ 
 4. รายได้เฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลีย่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.3 จำนวน 208 คน รองลงมา คือ รายได้น้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.6 จำนวน 92 คน 
และรายได้ระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.1 จำนวน 90 คน ตามลำดับ 
 5. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40.8 จำนวน 159 
คน รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30.2 จำนวน 118 คน ลำดับถัดมาคือ ไม่ได้ประกอบ
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อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 23.6 จำนวน 92 คน และประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5.4 จำนวน 21 
คน ตามลำดับ 
 6. จำนวนสมาชิกในครวัเรอืน กลุม่ตัวอย่างสว่นใหญ่ มีจำนวนสมาชิกในครวัเรอืน จำนวน 4 คน ข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 39.2 จำนวน 153 คน รองลงมา คือ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.7 จำนวน 151 คน และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 จำนวน 
86 คน ตามลำดับ 
 ปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุ 
 1. ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูสู้งอายุในด้านร่างกาย พบว่า ระดับความต้องการของ
ผู้สงูอายุอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สงูอายุที่มีความต้องการมากทีสุ่ด 
คือ ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีการจัดบรกิารตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย4.03 รองลงมาคือ ต้องการการบริการทางการแพทย์ทีจ่ัดไว้โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่
ผู้สงูอายุ เป็นกรณีพิเศษ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.93 ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการดูแลตัวเองสำหรับผู้สงูอายุ อยู่ในระดับค่าเฉลีย่ 3.33 ต้องการให้มกีารจัดต้ังศูนย์บริการ
สาธารณสุขสำหรับผู้สงูอายุ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.08 และต้องการการจัดใหม้เีครอืข่ายหรอืศูนย์บรกิาร
ผู้สงูอายุโดยชุมชนครอบครัวและอาสาสมัคร อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 2.96 สามารถสรปุได้ว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการพืน้ฐานทางด้านร่างกาย ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.47 
 
 2. ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูสู้งอายุในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยพบว่า ระดับ
ความต้องการของผูสู้งอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดยแต่ละความต้องการด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของผูสู้งอายุทีม่ีความต้องการมากที่สุด คือ ผูสู้งอายุมีความต้องการที่จะมีสาธารณูปโภคที่ดี ได้
มาตรฐานทั่วถึงในชุมชนของตน อยูใ่นระดบัค่าเฉลีย่ 4.03 รองลงมา คือ ตอ้งการให้มกีารจัดลงพื้นทีเ่พื่อ
เยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ อยา่งน้อยปลีะ 2 ครัง้ อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.77 ผูส้งูอายุต้องการใหห้น่วยงานที่
เกีย่วข้องเข้ามาตรวจสอบสภาพบ้านเรือนทีอ่ยู่อาศัยให้มีคุณภาพมแีข็งแรงถาวร อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.72 
ต้องการใหม้ีการจัดทำมาตรฐานสถานทีส่าธารณะแก่ผูส้งูอายุ อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.66 ผู้สงูอายุตอ้งการ
มีเงินออมสำหรับไว้ใช้ในเวลาจำเป็น อยู่ในระดบัค่าเฉลีย่ 3.10 ต้องการให้มีศนูย์บรกิารทางสงัคมแก่
ผู้สงูอายุ อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 2.93 ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการสง่เสรมิสมาชิกใน
ครอบครัวใหม้ีศักยภาพในการดูแลผูสู้งอายุ โดยการให้ความรู้และข้อมูลแกผู่สู้งอายุเกี่ยวกับบรกิารต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 2.92 ผูส้งูอายุต้องการใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีบริการกจิกรรม
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในเขตชุมชนของตนเองอยูใ่นระดบัค่าเฉลี่ย2.81
และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ถึงสิทธ์ิเพื่อให้ผูสู้งอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กำหนดได้รับการสงเคราะห์อยูใ่นระดับค่าเฉลีย่ 2.68 ตามลำดับสามารถสรปุได้ว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการพืน้ฐานทางด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.29 
 3. ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านความรักและความเป็นเจ้าของ  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูสู้งอายุในด้านความรกัและความเปน็เจ้าของพบว่า ระดับ
ความต้องการของผูสู้งอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดยแตล่ะความต้องการด้านความรักและความเป็น

12 



506 

 

เจ้าของของผูสู้งอายุที่มีความต้องการมากทีสุ่ด คือผูสู้งอายุต้องการได้รบัการเลี้ยงดูและเอาใจใสจ่าก
ครอบครัว อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ ตอ้งการมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับญาติใกล้ชิดและ
เพื่อนในชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.75 ผู้สงูอายุต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มของผูสู้งอายุ เช่น 
โรงเรียนผู้สงูอายุ หรอืชมรมผูสู้งอายุ เป็นต้น อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.08 ต้องการการจดัให้มกีารรณรงค์ให้
คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผูสู้งอายุ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.03 ต้องการการจัดให้มกีาร
ส่งเสรมิค่านิยมในการอยูร่่วมกันกบัผูส้งูอายุ อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.03 ต้องการใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผูสู้งอายุอยู่ในระดบัค่าเฉลีย่ 2.95 และต้องการใหม้ีการจัดกจิกรรมต่างๆ 
เพื่อเชิดชูผูสู้งอายุอยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 2.78ตามลำดับสามารถสรุปได้ว่า ผูสู้งอายุมีความต้องการพื้นฐาน
ทางด้านความรักและความเป็นเจ้าของ ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.28 
 4. ความสมัพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการมีคุณคา่ในตนเอง 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูสู้งอายุในด้านการมีคุณค่าในตนเอง พบว่า ระดับความ
ต้องการของผูสู้งอายุอยู่ในระดบัน้อย โดยแต่ละความต้องการทางด้านการมีคุณค่าในตนเองของผูสู้งอายุ 
ที่มีความต้องการมากที่สุด คือผูสู้งอายุต้องการใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานให้กบัผูสู้งอายุที่
ต้องการหารายได้ อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมา คือ ต้องการได้รบัการฝึกอาชีพเพื่อเพิม่รายได้
ตนเองและครอบครวัอยู่ในระดบัค่าเฉลีย่ 3.06 ผูส้งูอายุตอ้งการทำกจิกรรมช่วยเหลอืหมูบ่้านหรือชุมชน 
อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 2.97 ตอ้งการเรียนรูอ้งค์ประกอบหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ย 2.71 
ผู้สงูอายุตอ้งการมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคมในทกุๆดา้น อยู่ในระดับค่าเฉลีย่ 2.30 ต้องการเพิม่องค์
ความรู้ในด้านที่ตนเองสนใจหรอืเช่ียวชาญใหม้ากขึ้นกว่าเดมิ อยู่ในระดับค่าเฉลีย่ 2.14 และผูสู้งอายุ
ต้องการแสดงบทบาทและเสนอความคิดเหน็ในเวทีชุมชนหรอืสงัคม อยูใ่นระดับค่าเฉลีย่ 1.58 ตามลำดับ
สามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นฐานทางด้านการมีคุณค่าในตนเอง ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 2.60 
 5. ความสัมพันธ์ของความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง พบว่า 
ระดับความต้องการของผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยแต่ละความต้องการที่ผ ู้สูงอายุที่ม ีความ
ต้องการมากที่สุด คือผู้สูงอายุสามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.03 
รองลงมา คือ ต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนให้แก่คนรุ่นหลัง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.72 ผู้สูงอายุ
ต้องการเป็นปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.55 ต้องการเป็นแก่นนำ
ผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.47 ต้องการเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.28 ต้องการเป็นแกนนำผูสู้งอายุในการทำกิจกรรมด้านศาสนา อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
1.25 และความต้องการเป็นครูอาสาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.24 ตามลำดับ 

สามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นฐานทางด้านการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จรงิ 
ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 1.51 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเรื่อง “การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ
โครงการ กรณีศึกษาพื้นที ่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก”ผู้ศึกษาได้ตั ้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรว่ามีผลต่อความต้องการของผูสู้งอายุในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกหรอืไม่ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้
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  1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  3) ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู ้สูงอายุที ่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4) รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5) อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 6) จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายทุี่แตกต่าง
กันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำใหท้ราบถึงความต้องการของผู้สงูอายุ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ว่าสูงอายุมีความต้องการใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้านความรัก
และความเป็นเจ้าของด้านการมีคุณค่าในตนเองและด้านการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแทจ้รงิ ซึ่งผู้สงูอายุ
มีความต้องการด้านร่างกายในระดับมากทีสุ่ด ทำให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความสำคัญความต้องการและความ
จำเป็นของผูสู้งอายุในด้านปัจจัยข้ันพื้นฐาน โดยผูสู้งอายุส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดย
สิ่งทีผู่สู้งอายุต้องการมากทีสุ่ดคือการได้รับบรกิารการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และ
มีความต้องการบรกิารทางการแพทย์ทีร่วดเร็วสำหรับผู้สงูอายุ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ผู้สงูอายุในชุมชนอาจจะมีมาตรฐานการดูแลผู้สงูอายุที่ไมเ่ทา่กัน เช่น บางแห่งมรีะบบการดูแลทีเ่อื้อต่อ
ผู้สงูอายุ อาทิ การมเีจ้าหน้าทีป่ระจำตำบลที่มหีน้าที่ดูแลผูสู้งอายุโดยเฉพาะ แต่หน่วยงานอีกแหง่ไม่มี
การบริการเช่นน้ี ดังนั้นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบจึงควรสำรวจและจัดทำโครงการในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สงูอายุใหม้ีมาตรฐาน เอือ้อำนวยต่อการใช้บริการของผู้สงูอายุ มีทรัพยากรทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ
แก่ผู้สงูอายุ เช่น มีการจัดทำโครงการลงพื้นทีเ่ยี่ยมบ้านสำหรบัผูสู้งอายุในกรณีติดเตียง หรือบรกิารลง
พื้นที่สำหรบัชุมชนที่อยู่ห่างไกล เป็นต้น รองลงมาคือ ผูส้งูอายุมีความต้องการในด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัย ซึ่งผู้สงูอายุส่วนใหญ่มีความต้องการในประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัย และมาตรฐานของสถานที่
สาธารณะ โดยประเด็นดังกล่าวทำใหท้ราบว่าผู้สงูอายุเป็นวัยที่มีความต้องการสภาพแวดล้อมที่อำนวย
ความสะดวกให้แก่ตนเอง ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการสำรวจที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนของผูสู้งอายุอย่าง
สม่ำเสมอจัดทำโครงการซอ่มแซมบ้านผู้สงูอายุสำหรบับ้านที ่
ชำรุดทรุดโทรม และควรมีการทำสิง่ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผูสู้งอายุในสถานที่สาธารณะต่างๆ  
ทั้งแหล่งทอ่งเที่ยว วัดวาอาราม หรืออาคารสถานที่ทีม่ีผูสู้งอายุไปใช้บริการหรือใช้ทำกจิกรรม โดย
อาจจะมีการสำรวจและการจัดทำอารย์สถาปัตยห์รอืการออกแบบเพื่อทกุคนในสังคม เช่น อาคารที่ควร
จะมีทางลาดเพื่อรถเข็นตรงทางเข้า การมีราวจบัในห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้สงูอายุ เป็นต้นลำดับต่อมา
คือความต้องการในด้านความรักและความเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้สงูอายุมีความต้องการทีจ่ะได้รบัการเลี้ยงดู
และเอาใจใสจ่ากบุคคลในครอบครัว หรือการมีกจิกรรมพบปะสังสรรค์กบัญาติใกล้ชิดและเพื่อนที่ใน
ชุมชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดโครงการหรอืกิจกรรมทีส่่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง
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ผู้สงูอายุกบับุคลคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมนันทนาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนเป็น
ต้นต่อมา คือ ความต้องการในด้านการมีคุณค่าในตนเอง โดยความต้องการทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านนี้
คือผู้สงูอายุต้องการใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประสานงานใหผู้้สงูอายุที่ต้องการหารายไดห้รือหางานทำ 
และมีความต้องการได้รบัการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในด้านน้ีโดยตรง หน่วยงานสามารถสำรวจความต้องการทางด้านอาชีพของกลุ่มผูสู้งอายุและ
เปิดอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพระยะสั้น หรือหลักสตูรอาชีพเสริมให้กบัผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ฝึกทักษะและได้รบัความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้อีกทั้งยังเกิดการรวมกลุม่ 
  ในการทำกจิกรรม สร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มคุณค่าในตัวเอง ต่อมาคือ ความต้องการในด้าน
การตระหนักรู้ในตนเองอย่างแทจ้ริงโดยผู้สงูอายุมีความต้องการทีส่ามารถสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ส่วนรวม และต้องการถ่ายทอดภูมปิัญญาของตนให้แก่คนรุน่หลงั ซึ่งภูมปิัญญาเหล่าน้ีถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สัง่สมกันมาเป็นเวลานาน หากไม่มีการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ก็จะทำให้ความรู้
เหล่าน้ันสญูหายไปตามกาลเวลา โดยหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสามารถจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ทำให้
ผู้สงูอายุได้มีพื้นที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์หรือความรู้ของตน ให้แก่คนรุ่นหลังหรือเยาวชนในสังคม 
เพื่อให้ภูมปิัญญาที่มีค่าไมสู่ญหายไป อีกทั้งคนรุ่นหลังยงัได้รบัองค์ความรู้ใหม่ๆที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน
จากประเด็นการศึกษาข้างต้น ทำให้พบว่าความต้องการที่ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในระดบัทีสู่ง จะเป็นความ
ต้องการข้ันพื้นฐาน เช่น ความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของมาส
โลว์ ที่อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นลำดับข้ัน ซึง่บุคคลต้องดิ้นรนตอบสนองต่อความต้องการข้ัน
ต่ำสุดก่อน เมือ่ได้รับการตอบสนองแล้ว จงึแสวงหาความต้องการข้ันสูงข้ึนไปตามลำดับ ซึ่งการพอ
ผู้สงูอายุได้รับความต้องการทางด้านร่างกายแล้ว สิ่งที่อยากพัฒนาหรือมีความต้องการต่อไป คือ การ
ดูแลจากบุตรหลาน การมสี่วนร่วมในชุมชน การทำกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสงัคม ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีกจิกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมปจัจัยข้ันพื้นฐานให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนเสียก่อนเมื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการข้ันพื้นฐานได้แล้ว จึงส่งเสริม
หรือตอบสนองความต้องการในด้านอื่นต่อไป เพือ่ช่วยเหลือหรือแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของผูสู้งอายุ
ในแต่ละพื้นที่ทีม่ีความต้องการในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้สงูอายุ  
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีประเด็นปัญหาในแง่มุมอื่นๆที่น่าศึกษาให้
กว้างขวางลึกซึ้งได้อีก ดังนี้ 
1.1 นำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
เทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1.2 ปัจจุบ ันม ีการเปล ี ่ยนแปลงทางเศรษฐก ิจ ส ังคม และว ัฒนธรรมอย ่างรวดเร ็ว ด ังนั้น  
จึงควรมีการประเมินความต้องการของผู้สูงอายุเป็นระยะๆ เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลประกอบในการ
วางแผนในการจัดทำโครงการให้แก่ผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเวลา 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพถึงความต้องการของผู้ใกล้จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (ผู้สงูอายุ
สำรอง อายุระหว่าง 50 – 59 ปี) ว่ามีการเตรียมตัวและเตรียมความพรอ้มในการที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ
ไว้อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลด้านความต้องการของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง 

 
กรมกจิการผูสู้งอายุ. (2562). สถิติผูสู้งอายุ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แยกตามตำบล. สืบค้นจาก 

http://www.dop.go.th/th/know/1/238. 
กัญจนา ศิริพฤกษ์. (2541). ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผูสู้งอายุ ในอำเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา. 
โกศล มีคุณ. (2542). การวิจัยและพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านอาชีพเศรษฐกจิและ 

กฎหมาย. นนทบรุี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ขวัญดาว กล่ำรัตน์. (2554). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวันตก 

ของประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,7, 93-103. 
จินตนา ศรีธรรมมา. (2539). ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น. 

(วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ)์. มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 
ใจแก้ว วิสายอน. (2553). การศึกษาบทบาทของผูสู้งอายุในกิจกรรมด้านสังคมขององค์การบรหิารส่วน 

ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพสิัย จังหวัดมหาสารคาม(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ 
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ทิพยวรรณ กิตติพร. (2542). จิตวิทยาทั่วไป.พิษณุโดลก: คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

นพพรรณพร อุทโธ. (2552). การศึกษาบทบาทของผู้สงูอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ที่มีต่อการ 
พัฒนาชุมชน การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

นอรีนี ตะหวา. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจดัการสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยสำหรับผู้สงูอายุใน 
เขตอำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช.นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพฒันา. 

นันทิดา อ่ิมใจ. (2555). การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมือง 
พิจิตร จังหวัดพิจิตร(สารนิพนธ์ปริญญาปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยนเรศวร 
, พิษณุโลก. 

เนตรรัตน์ คำหงษศ์า และคณะ. (2550). ความต้องการบริการสวัสดิการสงัคมของผู้สงูอายุในเขต 
เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร (สารนิพนธ์ปริญญาปรญิญามหาบัณฑิต ไม่ได้ 
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลยันเรศวร, พษิณุโลก. 

ประนอม โอทกานนท์ และคณะ. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบคุคลการปฏิบตัิตนใน 
ชีวิตประจำวันกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สงูอายุ. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ 
ผู้สูงอายุ, 1(4), 25-30. 

ประภาพรมโนรัตน์. (2556). ผูสู้งอายุอยูต่ามลำพัง: ผลกระทบและบทบาทสงัคมกับการดูแล. วารสาร 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์. 5(2), 100-101. 

http://www.dop.go.th/th/know/1/238


510 

 

ภาคยวฒัน์ ภูมิรัตนไพศาล. (2557). การบริหารจดัการแบบบูรณาการด้านสวัสดิการผู้สงูอาย ุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา อำเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย(วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. 
มณฑาทิพย์วฒุิ. (2553). ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการของผูสู้งอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิก 
อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา. 

วัชรินทร์ เสมามอญ. (2556). การมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับ 
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทอง(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ  
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

ศราวุฒ ิบัณฑิตเมธาพงศ์. (2556). การจดัสวัสดิการผู้สงูอายุของเทศบาลนครพษิณุโลก (วิทยานิพนธ ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ)์. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก. 

ศาสน์ สขุประเสริฐ. (2558). มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สงูอายุในที่พักอาศัย  
และสถานที่สาธารณะ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2549). การวจิัยการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด 
ศรีทับทิม พานิชพันธ์. (2534). บริการสำหรับผูสู้งอายุในประเทศไทย. วารสารสงัคม 

สงเคราะห์. 6(1-2), 52-86. 
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2531). ชีวิตเพศของหญงิ - ชายและการเปลี่ยนวัย. วารสารชีวิตเพศของหญิง – 

ชายและการเปลีย่นวัย, 1(1), 21-35. 
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2549). จิตวิทยาพฒันาการชีวติทุกช่วงวัย เล่มที2่ วยัรุ่น-วัยสูงอายุ(พิมพค์ร้ังที9่).  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี. (2540). คุณภาพชีวติของผู้สงูอายโุรคตอ่มลูกหมากโต(วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). มหาวิทยาลยัมหดิล, นครปฐม. 
สมสุข สิงหปัญจนที. (2540). คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุทีม่ีความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ)์. มหาวิทยาลัยมหดิล, นครปฐม. 
สำนักงานสถติิแห่งชาติ. (2561). สถติิบอกอะไร ผู้สงูวัยปจัจุบันและอนาคต. สืบค้นจาก 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04-61-1.aspx. 
สุภาลักษณ์ เขียวขำ. (2543). การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สงูอายุใน 

ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอวงัทรายพูน จังหวัดพจิิตร(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได ้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่, เชยีงใหม่. 

อรพินธ์ บุนนาค. (2537). ความต้องการของผู้สงูอายุในด้านการทำงานและสวัสดิการ เพื่อจดัตัง้ 
ศูนย์บริการจดัหางานให้ผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สถาบัน 
ประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อธิปไตย จาดฮามรด. (2561). บทบาทของผูสู้งอายุในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนศรีฐานตำบล 
ในเมือง อำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น. วารสารปัญญา, 25(2), 34-43. 

อนุวัต ประสาทสขุ. (2556). คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในตำบลหนองพระ อำเภอวงัทรายพูน จงัหวัด 
พิจิตร (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
กรุงเทพฯ. 

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 
Yamane, T. (1973).Statistics: An introductory analysis.New York: Harper & Row. 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04-61-1.aspx


511 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่ทำการปกครอง       
 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

 
กิรติ  กุศลรัตน ์

           
1. บทนำ 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน           
ในระบบราชการที่มีการรับเข้าราชการลักษณะแบบเจ้าขุนมูลนายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต การจัด
ระเบียบในแนวทางปฏิบัติเพื ่อการสรรหา เป็นการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลเข้าสู ่ภาครัฐ เพื่ อให้
ตอบสนองความต้องการรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารก็เช่นกัน ในส่วนภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนในมิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาระบบราชการ  ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานและและจุดอ่อนของระบบราชการที่มีการสั่งสมเป็นเวลานาน การ
พัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งอันจะช่วยให้ระบบราชการสามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อ
เป ็นการพัฒนาประเทศซึ ่งเรียกว่าการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ ่น (อชิรญา ,ธัญญ
รัตน์,2561)  
 กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐบาล มีหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกคนตั้งแต่
เกิด จนตาย โดยมีงานบริการที ่สำคัญเป็นจำนวนมาก เช่น งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตร
ประจำตัวประชาชน งานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนชื่อนามสกุล งานทะเบียนสัตว์พาหนะ งาน
ป้องกันภัย   ฝ่ายพลเรือน งานอำนวยความเป็นธรรม งานแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
งานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท งานประนีประนอมยอมความทางแพ่ง  เป็นต้น โดยได้มีการจัดองค์กร และ
บุคลากรให้บริการกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ทุกระดับของประเทศ (ปกครอง 2533) กรมการปกครอง
ขับเคลื่อนองค์กรในด้านการบริหารจัดการ ก็คือทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้ ที่ทำการ
ปกครองจะประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  โดยเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของประชากรใน
ท้องถิ ่น กล่าวคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเครื ่องมือที ่จะช่วยให้การบริห ารงานในภาครัฐ
ขับเคลื ่อนให้องค์กรไปสู ่ผลสำเร็จตามอำนาจหน้าที ่ซึ ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ 
กระบวนการบริหารลกูค้าภายในองค์กรใหม้ีความเป็นเลิศ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นสิง่ทีส่ำคัญทีส่ดุ
ขององค์กร การให้ความสำคัญในเร ื ่องการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะทำให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้ากว่าองค์กรอื ่นๆได้นั ้น ต้องอาศัยการดำเนินงานแบบเป็นลูกโซ่ ตั ้งแต่ กระบวนการ
วางแผนนโยบาย กำหนดแผนงานอัตรากำลังคน การสรรหา การคัดเลือก เพื ่อที ่จะได้รับคนที่มี
ความสามารถมาทำงานได้ ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และให้ความสำคัญมากขึ้น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษา
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสามารถทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของธรุกจิจะ
เป็นไปในทางใดนั้นทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สดุในการผลักดันให้ผลงานเป็นไปในทางใด ทาง
หนึ่งได้เสมอ คนจะทำงานให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ต้องอาศัยเทคนิคการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรนั้น ๆ  (ณัชพล,2559) 

 



512 

 

 กล่าวได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์น้ัน เป็นการบริหารทรัพยากรในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่
มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อองค์กร โดยมีความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร นั้น ๆ ซึ่งการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นการบริหารแบบใช้เชิง กลยุทธ์ที่มีความสำคญัต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ       
โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี ้จะมีวัตถุประสงค์ เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซึ่งผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์น้ัน  ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือกับผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ โดยใช้หลัก
ระบบคุณธรรมและ  หลักระบบอุปถัมภ์ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์น้ันมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 
 ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผางเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีแนวคิดการกระจายอำนาจด้านการ
บริหารบุคคล ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เป็นไปด้วย
ความอิสระในการบริหารด้านบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสม เนื่องจากมนุษย์มีบทบาท
สำคัญทุกๆขั ้นตอนของการบริหาร ประกอบด้วยการจัดการองค์กร การจัดการเกี ่ยวกับมนุษย์                 
การประสานงาน และการควบคุมงาน (อดุลย์, 2557) โดยสอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์  ขตรนันทน์ (2545)     
ที่กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารที่มีคุณภาพ ถึงแม้ว่า ที่ทำ
การปกครองจะมีการบริหารที่มีคุณภาพ แต่ถ้าผู้บริหารไม่สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้
อย่างมีคุณภาพ   มีผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลในองค์กร  รวมถึงงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรอีกจำนวนมากเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ทำงาน(พิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา, 2557)  
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการที่จะทำให้การบริหารงาน
ของส่วนการปกครองประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุภารกิจนั้นได้ ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในกำหนดนโนบายในด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์ 
และส่งผลต่อการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแผน อัตรากำลังของที่ทำการ
ปกครอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของที่ทำการปกครอง
ต่อไป  
 
2.วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
            1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของที ่ทำการปกครอง              
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
       2) ศึกษาการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ ที่ทำการ
ปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
     3) ศึกษาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลกรใน               
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
     4) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลกรใน               
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
    5) ศึกษาการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลกรใน      
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการทำงาน ที่ทำการปกครองอำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมและ
นำเสนอแนวคิดและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานท่ีทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
     การสรรหาบุคลากร (Recruitment) เป็นกิจกรรมขององค์กรซึ่งใช้เพื่อการจูงใจให้ ผู้สมัครที่มี
ความสามารถ และมีทัศนคติที่องค์กรต้องการมาสมัครในตำแหน่งงานที่เหมาะสมและ ยังช่วยให้องค์กร
ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ การคัดเลือก (Recruitment) เป็นกิจกรรมในการคัดเลือกบุคลากรที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร และเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้มาสมัคร           
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบด้านทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากการสรรหาและการคัดเลือกมีความสำคัญต่อองค์กร และการที่องค์กรจะทำภารกจิให้
บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน  
ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน ซึ่งถ้ามีการสรรหา
และเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี ปัจจัยอื่นๆ ย่อมตามมาเช่นกัน  โดยทั่วไปแล้วองค์กรต่างๆ          จะ
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในปีต่อๆ ไปว่ามีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด            มี
คุณสมบัติเช่นไร โดย วิลาวรรณ (2550) ได้กล่าวว่าการคัดเลือกบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ
พยายามในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด            
เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่คาดว่าจะพยากรณ์หรือ คาดการณ์คุณสมบัติของ
บุคลากรได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานมากที่สุด ที ่สำคัญ จ ะต้องตระหนักเสมอว่า             
การคัดเลือกบุคลากรที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่ง ความเจริญเติบโตก้าวหน้ามั่นคง 
และความอยู่รอดให้แก่องค์กร โดยอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงดนัย (2559) ได้
กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรถือว่าเป็นงานที่สำคัญ ทั้งนี้ก็เพราะว่า “การสรรหาคน” เพื่อมาทำงานกับ
องค์กรเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะรองรับการทำงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ในแต่ละภารกิจ 
ขณะเดียวกันก็ทดแทนบุคลากรที่ลาออกไป  
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการสำรวจความต้องการของทรัพยากร
มนุษย์เพื่อให้ได้จำนวนบุคลากรที่มีทักษะที่ต้องการ และสามารถจัดหาได้เมื่อจำเป็นต้องใช้  เพื่อรองรับ
รองรับการทำงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3.2  ความสัมพันธ์ของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการทำงานท่ีทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
             การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่
ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กรที่ต้องตอบสนองต่อนโยบาย
และกลยุทธ์ขององค์กร โดย ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2555)  ได้สรุปผลการศึกษาเรื่อง องค์กรมีการ
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เปรียบเทียบความต้องการพนักงานของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่ ต้องการ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เห็นด้วยในระดับมาก รองลงมาได้แก่องค์กรมีการพยากรณ์ความต้องการ
พนักงานที่มีคุณสมบติต่าง ๆ  ในแต่ละตำแหน่ง  สอดล้องกับ เศรษฐวัฒน์ เอกคณานุวงศ์ (2553) ที่ว่า 
ในการวางแผนการจัดทรัพยากรมนุษย์ องค์กรควรมุ่งเน้นวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากรในทุกตำแหน่ง ทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และควรทบทวนแผนอยู่เสมอๆ โดยการวางแผนจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในระยะยาวที่ควรวางแผน ควบคู่ไปกับการธำรงรักษาด้วย สำหรับด้านการพัฒนาบุคลากรควร
มุ่งเน้นในความหลากหลายมากกว่าการกำหนดแผนแบบเฉพาะเจาะจง และในด้านการธำรงควรเปลี่ยน
แนวความคิดเรื่องความเสมอภาค ความเท่าเทียม หรือการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การวางวางแผนเป็นกระบวนการสำรวจความต้องการของทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ได้พนักงานที่มีทักษะที่ต้องการ และสามารถจัดใหไ้ด้เมื่อจำเปน็ ทำให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื ่อตอบสนองความ
ต้องการการใช้พนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.3 ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานท่ีทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่องค์กรมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
ภายในองค์กร โดยใช้ทั้งกลยุทธ์และทักษะเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยมีการ
วางแผน อย่างเป็นระบบโดยจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่สำคัญ คือ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน  
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปได้ เช่นเดียวกับ เสถียร จันทร์แย้ม (2552) ยังกล่าวสรุปผลการศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรบริหารส่วนจงัหวัดกาญจนบุร ีไว้ว่า การพัฒนาด้าน
ความรู้ทักษะเฉพาะของงาน ทำให้ได้รับความรู้และทักษะเฉพาะงานในตำแหน่ง สอดคล้องกับ อุทัย             
อู่อรุณ (2552) สรุปผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า
ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอศรีประจันต์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กรเพื่อพัฒนาความรู้และการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญงาน 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร เพราะเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรรวมทั้งช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยการดำเนินการที่เหมาะสม 
โดยผู้มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง 
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3.4  ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทำงานท่ีทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีนโยบายชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ของบุคลากรในองค์กร  การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าไว้องค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบ
ผลสำเร็จบรรลุตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การดำรงรักษาทรัพยากรจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ธัญนาฏ  
ญาณพิบูลย์ ยังกล่าวสรุปผลการศึกษา เรื ่อง แนวทางการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา
ธนาคาร               ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ไว้ว่า การธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล ต้องอาศัย
กิจกรรมต่างๆได้ ได้แก่  การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบ
รวมถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของพนักงาน , การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย, การบำรุงรักษา
สุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย , และแรงงานสัมพันธ์ของพนักงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน และเทคโนโลยี  เป็นต้น ซึ่งการ
นำเสนอแนวทางการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคลซึ่งพิจารณาจากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานและปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน โดยสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ 
(2540) ที่ว่า การปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคคล ขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสงูสุด
ตลอดเวลา การธำรงรักษาต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลกร
ในองค์กร และมีการวางแผนความก้าวหน้าในงานบุคคล เพื่อให้ทราบถึงการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในงานที่ทำ         มีกำลังใจในการทำงานเต็มความสามารถ มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และจากการศึกษาของพรรัตน์ แสดง
หาญ (2555) และวันเพ็ญ เพ็ชรรัตน์ (2556) พบว่า การธำรงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้นานนั้น
ยังขึ้นอยู่กับความผูกพัน การที่บุคลากรคิดว่าองค์กรนี้เป็นเสมือนครอบครัวของตนเอง มีความหมายต่อ
ตนเอง การรู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่กับองค์กรแห่งนี้ เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการทำให้บุคลากรอยู่กับ
องค์กรนานขึ้น มุ่งมั่นในการทำงาน รวมถึงกำลังใจในการทำงาน การแสดงออกในการทำงานในความ
ถนัดและความสามารถของตน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
      จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยกรอบแนวคิด
สำหรับการศึกษานี้ มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กร  ที่ทำการปกครอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์)  การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่  การสรรหาทรัพยากรมนุษย์  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตัวแปรตามได้แก่  ด้านคุณภาพของงาน  ด้าน
ปริมาณงาน    ด้านเวลา   ด้านค่าใช้จ่าย 
 



516 

 

 
 
 
  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
   
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. วิธีการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร  ที่ทำการปกครองอำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 102 คน   เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการศ ึกษาครั ้ งน ี ้ คื อ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผู ้ศ ึกษาสร้างขึ ้นเอง  โดยโดยผู ้ว ิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและนำ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูล
ไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่า ค่าเฉลี ่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่  (Frequency) วสถิติแบบ  Independent Sample t-test 
และ One-way ANOVA และ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. การสรรหาทรัพยากรมนุษย ์
2 .  การวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์
3. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
4. การด ารงรักษาทรัพยากร
มนุษย ์

    ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร
ท างาน  
1.ดา้นคุณภาพของงาน 
2.ดา้นปริมาณงาน 
3.ดา้นเวลา 
4.ดา้นค่าใชจ้่าย 

       ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์ 

     ตัวแปรอิสระ (Independent)                           ตัวแปรตาม 
(Dependent) 
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6. สมมติฐานการวิจัย  
 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประกอบด้วย 
         1.1.เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
         1.2.อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
         1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
         1.4 ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
         1.5 ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
สมมุติฐานท่ี 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประกอบด้วย 
         2.1 การสรรหาทร ัพยากรมนุษย ์ ม ีผลต ่อประสิทธ ิภาพการทำงานท ี ่ทำการปกครอง           
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
          2.2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ม ีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที ่ทำการปกครอง          
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
           2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มผีลต่อประสทิธิภาพการทำงานทีท่ำการปกครอง        อำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก 
            2.4 การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ทำการปกครองอำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก 
 
7. ผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่ทำการปกครอง อำเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
     7.1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 และเพศหญิงจำนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.20  
 อายุ กลุ่มตัวอย่างมอีายุ 35-40 ปมีากทีสุ่ด จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมา
อายุ 41-46 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40 และนอ้ยที่สุดจะอายมุากกว่า 46 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8  
 ตำแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ มากทีสุ่ดจำนวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.70 รองลงมาคือ 
ลูกจ้าง จำนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 17.60 และน้อยที่สุดคือ ข้าราชาการ 9 คนคิดเป็นร้อยละ 6.86  
 ประสบการณ์ กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ 16-21 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.40 รองลงมาคือ มากกว่า 21 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 และน้อยทีสุ่ด ต่ำกว่า 10 
ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70  
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7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนษุย ์
ตารางท่ี 7.2  แสดงจำนวนร้อยละ และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการทำงาน 
ด้านการสรรหาทรัพยากรมนษุย ์

ประสิทธิภาพการทำงาน μ σ ระดับความคิดเห็น 
1.การประชาสมัพันธ์ตำแหน่งอย่างทั่วถึง 3.92 0.844 มาก 
2 ช่องทางในการสรรหาบุคลากรมีความหลากหลาย 3.80 1.274 ปานกลาง 
3.การกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการสรรหามีความ
ชัดเจน 

3.90 0.753 มาก 

4 มีการกำหนดระยะเวลาในการสรรหาที่มีความชัดเจน 3.61 0.892 มาก 
5 เปิดโอกาสใหผู้้มีคุณสมบัติมาสมัครได้อย่างเท่าเทียมกันทัง้
บุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร 

3.75 0.730 มาก 

6 การคัดเลือกใช้หลักความรู้ความสามารถ 3.88 0.811 มาก 
7 กระบวนการในการคัดเลือกมีความโปร่งใส 4.03 0.808 มาก 
8 ผลการคัดเลือกได้บุคลากรทีเ่หมาะสมกบังาน 3.79 0.870 มาก 
9 ระเบียบที่ใช้ในการคัดเลือกมีความชัดเจน 3.92 0.844 มาก 
          รวม 3.84 0.870                มาก 
          จากตารางท่ี 7.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดบัทีม่าก (μ=3.84) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า ประเด็นทีก่ลุม่ตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่สุดคือ กระบวนการในการคัดเลือกมีความโปร่งใส (μ=4.03) รองลงมาคือ การ
ประชาสมัพันธ์ตำแหน่งอย่างทั่วถึง (μ= 3.92) และเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ มีการกำหนดระยะเวลาในการ
สรรหาทีม่ีความชัดเจน (μ = 3.61) 
 
ตารางท่ี 7.3  แสดงจำนวนร้อยละ และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการทำงาน 
ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

ประสิทธิภาพการทำงาน μ σ ระดับความคิดเห็น 
 1. ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย ์

3.88 0.847 มาก 

2.  องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายของแผนงานด้านบุคคลที่
ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

3.40 1.274 ปานกลาง 

 3. องค์กรมีการจัดแผนอัตรากำลังจากบุคลากรที่มอียู่
ภายในองค์กร 

3.36 1.090 ปานกลาง 

4.องค์กรมีการประเมินผลด้านอัตรากำลังที่จัดทำข้ึนว่ามีการ
ปฏิบัติงานบรรลเุป้าประสงค์ที่วางไว้ 

3.42 1.118 มาก 

5. องค์กรมกีารปรับปรงุแผนอัตรากำลังของบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

3.27 1.095 ปานกลาง 

รวม 3.47 1.080 มาก 
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          จากตารางที่ 7.3 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับที่มาก (μ = 3.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(μ = 3.88) รองลงมาคือ องค์กรมีการประเมินผลด้านอัตรากำลังที่จัดทำขึ้นว่ามีการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้ (μ = 3.42) และเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ องค์กรมีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของ
บุคลากรให้เป็นปัจจุบันเสมอ  (μ = 3.27) 
 
ตารางท่ี 7.4  แสดงจำนวนร้อยละ และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการทำงาน 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

ประสิทธิภาพการทำงาน μ σ ระดับความคิดเห็น 
1 ผูบ้รหิารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.96 0.952 มาก 

2 งบประมาณที่ใช้ในการพฒันาบุคลากรมีความเพียงพอ 3.73 0.889 มาก 
3 บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 3.80 0.694 มาก 
4 หน่วยงานมกีารสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการ
ฝึกอบรม 

3.60 0.915 มาก 

5 บุคลากรมีความเต็มใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม 3.47 1.179 มาก 
6 โปรแกรมในการฝึกอบรมตรงตามความต้องการของ
บุคลากร 

3.42 1.117 มาก 

7 เทคนิคการฝกึอบรมที่ใช้เน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ข้ารบั
การอบรม 

3.42 1.118 มาก 

8 หน่วยงานมกีารประเมินผลการฝึกอบรมก่อน และหลงัการ
ฝึกอบรม 

3.27 1.095 ปานกลาง 

          รวม 3.58 0.990 มาก 
 
         จากตารางท่ี 7.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็ต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดบัที่มาก (μ = 3.58) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้บริหารให้การสนบัสนุนในการพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง (μ = 3.96 ) 
รองลงมาคือ บุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  (μ = 3.80) และเห็นด้วยน้อยทีสุ่ดคือ 
หน่วยงานมีการประเมินผลการฝกึอบรมกอ่น และหลังการฝกึอบรม (μ = 3.27) 
ตารางท่ี 7.5  แสดงจำนวนร้อยละ และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการทำงาน 
ด้านการดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์
 
         ประสิทธิภาพการทำงาน     μ           σ ระดับความคิดเห็น 
1 ระเบียบด้านวินัยและการลงโทษมีความเหมาะสม 3.93 0.618 มาก 
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2 มีการดำเนินการทางวินัยโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน     
    และไม่มีการกลั่นแกล้ง 

3.73 0.889 มาก 

3 การดำเนินการทางวินัยมีความรวดเร็ว 3.60 0.915 มาก 
4 การลงโทษในแต่ละครัง้มรีะดับความรุนแรง 
   เหมาะสมกับการกระทำความผิด 

3.71 0.843 มาก 

5 การกำหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรู ้
   ของบุคลากร 

3.75 0.730 มาก 

6 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหนง่ของ 
    บุคลากรมีความชัดเจน 

3.88 0.811 มาก 

7 การกำหนดค่าตอบแทนสามารถจงูใจใหป้ฏิบัติงาน 
   ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3.61 0.892 มาก 

8 การกำหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรู ้
   ของบุคลากร 

3.75 0.803 มาก 

9 การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการพจิารณาอนุมัติและจัดทำ 
   เป็นลายลักษณ์อักษร 

3.90 0.753 มาก 

รวม 3.76 0.810 มาก 
 
          จากตารางท่ี 7.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทำงานด้านการดำรง
รักษาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับที่มาก (μ=3.76) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ระเบียบด้านวินัยและการลงโทษมีความเหมาะสม      (μ = 3.93) 
รองลงมาคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร(μ = 3.90) 
และเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ การกำหนดค่าตอบแทนสามารถจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (μ 
= 3.61) 
     
8. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของท่ีทำการปกครอง อำเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  
 
ตารางท่ี 8.1  แสดงจำนวนร้อยละ และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน μ σ ระดับความคิดเห็น 
   1 ท่านมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องในงานที่
รับผิดชอบ 

3.75 0.730 มาก 

   2 ท่านสามารถปฏิบัตงิานโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาข้ึน
ตามมาในภายหลงั และมีความผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน
น้อย 

3.90 0.730 มาก 

3 ท่านได้รับความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือจาก
ผู้บังคับบญัชาในการมอบหมายใหป้ฏิบัต ิ

3.69 0.860 มาก 
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4 งานที่ได้รบัมอบหมาย มีความถูกต้องและมีความสมบรูณ์
เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบ และข้อบังคับ 

3.61 0.892 มาก 

5 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้สำเรจ็ตามที่ได้รบัมอบหมาย 3.75 0.803 มาก 
6 ท่านได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณงานที่คาดว่าจะได้
รับผิดชอบในเวลาที่ควรจะเป็น  

3.40 0.808 มาก 

7 ท่านสามารถทำตามปรมิาณงานที่ได้รบัมอบหมายให้
สำเร็จลุล่วงทันตามกำหนด 

3.89 0.934 มาก 

8 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปริมาณงานได้ตาม
มาตรฐานที่องค์กรตัง้เป้าหมายเอาไว้ 

3.69 1.030 มาก 

9 ท่านสามารถเพิ่มความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น 3.84 0.824 มาก 
10 ท่านสามารถบริหารเวลาเพื่อจัดการทำงานของตัวเองได้
เพิ่มมากขึ้น 

3.71 0.843 มาก 

รวม 3.72 1.060 มาก 
 
          จากตารางท่ี 8.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดบัที่มาก (μ=3.72) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นทีก่ลุม่ตัวอย่างเห็น
ด้วยมากที่สุดคือ สามารถปฏิบัตงิานโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนตามมาในภายหลัง และมีความผิดพลาด
ในการปฏิบัตงิานน้อย (μ=3.90) รองลงมาคือ สามารถทำตามปริมาณงานที่ได้รบัมอบหมายให้สำเรจ็
ลุล่วงทันตามกำหนด (μ=3.89) และเห็นด้วยน้อยทีสุ่ดคือ การเปรียบเทียบปรมิาณงานที่คาดว่าจะได้
รับผิดชอบในเวลาที่ควรจะเป็น  (μ = 3.40) 
 
9. ผลการทดสอบสมมติฐาน  

การศึกษาเรื่อง การบริหารทรพัยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน ที่ทำการปกครอง 
อำเภออุ้มผาง จงัหวัดตาก ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มคีวามสอดคล้องและไมส่อดคลอ้งตาม
สมมติฐาน โดยสามารถสรปุได้ดังนี ้

9.1 อายุที่แตกต่างกันมผีลต่อประสทิธิภาพการทำงานแตกต่างกัน 
9.2 สถานภาพที่แตกต่างกันมผีลต่อประสทิธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน 
9.3 ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน 
9.4 ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันมผีลต่อประสทิธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน 
9.5 การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกบัประสทิธิภาพ 
9.6 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพ 
9.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสมัพันธ์ในเชิงบวกกับประสทิธิภาพ 
9.8 การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพ 
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10. อภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถ

อภิปรายเป็นแต่ละรายด้าน ดังนี้     ด้านการสรรหาสามารถใช้ได้กับการคัดเลือกบุคลากรเพื่ อปรับ
ตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับการทำงานและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยที่ทำการปกครอง อำเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก มีกระบวนการสรรหาอัตรากำลงัด้านบุคลากรมีการปฏิบตัิตามประกาศ เรื่องเกณฑ์และ
เงื ่อนไขในเกี ่ยวกับกรอบอัตรากำลัง โดยมีโครงสร้างมีความเหมาะสมระหว่างระเบียบที่ใ ช้ในการ
คัดเลือกรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติมาสมัครได้อย่างเท่าเทียมทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
องค์กร ในกระบวนการสรรหามีความโปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากระเบียบที่ใช้ในการคัดเลือกไว้
อย่างชัดเจน   
ด้านการวางแผน  ผู้บริหารจะมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการกำหนดเป้าหมายของแผนงานด้าน
บุคคลที่ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการวางอัตรากำลังจากบุคลากร
ที ่มีภายในองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลด้านอัตรากำลังที ่จ ัดทำขึ ้นว่ามีการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้  
 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ข้ึนอยู่กับการ
อบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากบุคลากรได้เรียนรู ้ระบบการทำงานที่ถูกต้อง และยัง
สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานและการเรียนรู ้ รวมถึงยังช่วยลดภาระของหั วหน้างาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 การดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่คัด
สรรไว้ ปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความเต็มใจ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ทำการปกครองมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อน
ตำแหน่งของบุคลากรมีความชัดเจน  รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสามารถจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  
11.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานในที่ทำการปกครองใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว โดยประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด ควรคงเป็นมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพในการทำงานสืบเนื่องต่อไป การรักษามาตรฐานจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่
ต้องไว้ รวมถึงช่วยลดปัญหาในด้านต่างๆ ได้  รวมถึงลักษณะส่วนบุคคลในองค์กร ที่ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ตำแหน่ง  และประสบการณ์  เมื่อแยกเป็นรายได้ พบว่ามีเพียงเพศ ที่มีความแตกต่าง
เท่านั้น  ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น ที่ทำการปกครอง ควรมีการฝึกอบรม และพัฒนาให้
เพศหญิงมีความเท่าเทียบกับเพศชาย สามารถทำให้เพศหญิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
ใกล้เคียงเพศชาย 
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การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ของประเทศไทย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน 
เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน 

 
คณิตนนท์  อินทสิทธิ ์

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยที่สง่ผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมอืงน่านที่นำไปสู่การได้รบัรางวัล “มาตรฐานเมอืงท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” และเพื่อ
จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาปัจจัยทีส่่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านให้มี
ความยั่งยืนต่อไป เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกบัปจัจัยทีส่่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ปจัจัยทีส่่งผลต่อการนำนโยบายไป
ปฏิบัตติามแนวคิดของนักวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นโยบายสาธารณะของเทศบาลเมืองน่าน 
แผนงาน/โครงการ ของเทศบาลเมืองน่านทีเ่กี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี1้)กลุม่ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีเมอืงน่าน 1 คน ปลัดเทศบาลเมืองน่าน 1 คน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองน่าน 
1 คน ผู้ปฏิบัติงาน/โครงการ 2 คน และ 2) ผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาล
เมืองน่านปะระกอบด้วยประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน 7 ท่าน และนักท่องเที่ยว 3 ท่าน ผล
การศึกษา มีดังนี ้
 1. นโยบายของเทศบาลเมืองน่าน คือ “เมืองน่านน่าอยู่เพือ่มุ่งสูก่ารเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งเมื่อได้
ดำเนินการตามนโยบายไปสักระยะหนึ่ง เทศบาลเมืองน่านได้เข้าประกวดในรางวัล “ASEAN Clean 
Tourist City Standard” หรือรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด” และได้รับรางวัลดงักล่าว โดย
มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 
 2. ปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติทีท่ำให้เทศบาลเมืองน่าประสบความสำเรจ็และได้รับ  
รางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด” ประกอบไปด้วย 6 ปจัจัยตามที่สมบัติ ธำรงธัญวงศ์เสนอ ดังนี้  
             หนึ่ง ที่มาของนโยบาย เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดนโยบายจากวิสัยทัศน์ของผูบ้รหิารของ
เทศบาลเมอืงน่านประกอบกบัอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นนโยบาย
ดังกล่าวเป็นความต้องการของผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านที่ต้องการให้พื้นที่ในเขตของเทศบาลเมือง
น่านเป็นเมืองน่าอยู่ และในการบรหิารจัดการให้พื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองน่าอยู่นั้น ประกอบ
ไปด้วย 5 ปัจจัย คือ เมืองสะอาด เมอืงปลอดภัย เมอืงทีม่ีศิลปวัฒนธรรมที่ดี เมืองที่มสีิ่งแวดล้อมที่ดี และ
เมืองธรรมาภิบาล และนโยบายดงักล่าวยังสอดคล้องกบัการเข้าประกวดในรางวัล “มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวสะอาด” อีกด้วย และทำใหเ้ทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลดังกล่าว สอง ความชัดเจนของ
นโยบายซึ่งนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอ้งการทำให้เมืองน่านสะอาดเป็นเมอืงทีอ่ยู่ เปรียบเส

 



525 

 

มือกับห้องรับแขกของจงัหวัดน่าน และผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงน่านได้ทำความเข้าใจกับผู้ที่นำ
นโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน และดำเนินการโดยการแบง่งานและ
มอบหมายงานไปยงักองงานต่างๆที่ชัดเจน ทำใหผู้้ปฏิบตัิงานในแต่ละกองงานสามารถแปลงนโยบาย
ดังกล่าวไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายได้ง่าย อีกทัง้ ยัง
มีความสอดคล้องกบัตัวช้ีวัด7ด้านที่กำหนด จึงทำให้เทศบาลเมอืงน่านประสบผลสำเร็จ สาม การ
สนับสนุนนโยบายนโยบายของเทศบาลเมืองน่านที่กำหนดมาน้ัน ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านให้
ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่ เนือ่งจาก นโยบายของเทศบาลเมืองน่านมาจาก
ความต้องการใหพ้ื้นที่ในเขตของเทศบาลเมืองน่านมีความนา่อยู่อย่างแท้จริง และผู้บริหารของเทศบาล
เมืองน่านได้ดำเนินการให้เป็นแบบอย่างใหก้ับผู้ปฏิบัติและประชาชน รวมถึงนักทอ่งเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย 
จึงทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการตามและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สี่ ความซบัซ้อน
ในการบริหารเทศบาลเมืองน่านมีการบริหารจัดการในการดำเนินงานตามนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดย
การแบ่งงานไปยังกองงานต่าง ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเมื่อเข้าประกวดใน
รางวัล“มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด”เทศบาลเมืองน่านได้มอบหมายให้แตล่ะกองงานต่าง ๆ นั้น
ดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวช้ีวัด7ด้าน และหากตัวช้ีวัดใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ผู้บริหารของ
เทศบาลเมอืงน่านจะดำเนินการมอบใหก้องงานที่มีความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ดำเนินการทันทีซึง่ถือว่าเป็นการใส่ใจในรายละเอียดของการดำเนินงานตามนโยบาย อีกทั้ง ยังเป็นการ
ตั้งใจทีจ่ะทำให้เทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและรบัรางวัลดังกล่าวให้ได้ ห้า สิ่งจูงใจสำหรบัผู้
ปฏิบัติ ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านได้มอบการเลื่อนข้ันเงินเดือนและตำแหนง่ใหก้ับผู้ปฏิบัตงิานตาม
ความเหมาะสมอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลงัใจใหก้ับผูป้ฏิบัติงานมีแรงผลักดันทีจ่ะดำเนินการ
ต่อไปได้ ตลอดจนการจัดทำโครงการทัศนศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพักผ่อนจากการทำงาน
ให้กับผู้ปฏิบัตอิีกด้วยซึ่งการมอบสิ่งจูงใจดงักล่าวแม้จะให้ได้ไม่มาก แต่เป็นสิ่งทีก่ฎหมายกำหนดให้
เทศบาลเมอืงน่านสามารถดำเนินไดเ้พียงเท่านี้ และหก การจัดสรรทรัพยากร ผู้บรหิารของเทศบาลเมือง
น่านให้การสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานตามนโยบายในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร 
และวัสดุอปุกรณ์ ให้กบักองงานทีป่ฏิบัติงาน หรือแมก้ระทัง่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานและจิตอาสาที่ร่วมกัน
ปฏิบัติงานซึง่การจัดสรรทรพัยากรดงักล่าวทำใหผู้้ปฏิบัตงิานสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสทิธิผลได้เร็วยิ่งขึ้น  
 นอกจากปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติข้างต้นแล้ว ยังมีปจัจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติทีส่ำคัญ
ที่เทศบาลเมืองน่านดำเนินการและทำให้การดำเนินงานประสบความสำเรจ็ คือ การสร้างจิตสำนึก
รวมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยทีเ่ป็นการสร้างจิตสำนึกในการดำเนนิงานร่วมกบัประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยให้ 
ประสบความสำเร็จตามนโยบายทีก่ำหนด ทั้งในเรื่องการรักษาความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม  
การสร้างศิลปวัฒนธรรมที่ดีร่วมกนั และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และ 
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เป็นปจัจัยที่สำคัญทีสุ่ดที่ทำใหเ้ทศบาลเมืองน่านประสบความสำเร็จและได้รบัรางวัล “มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวสะอาด” 
 3. ข้อเสนอแนะ ภายหลังจากการประเมินเพื่อรับรางวัล “มาตรฐานเมอืงท่องเที่ยวสะอาด” นั้น 
สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ไดจ้ัดทำประเด็นที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินและข้อเสนอแนะเพือ่ให้
เทศบาลเมอืงน่านดำเนินปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้งกบัตัวช้ีวัดที่กำหนด แต่บางตัวช้ีวัดเทศบาลเมือง
น่านไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเพราะมีมมุมองที่แตกต่างจาก 
คณะผู้ประเมิน และเพื่อให้เทศบาลเมืองน่านมปีระสบความสำเร็จในระยะยาว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้  
 1) กำหนดที่มาของนโยบายให้มีความครอบคลุมเพื่อทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนต่อไป 2) กำหนดลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการให้มีความชัดเจน
ต่อผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและดำเนินงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป 3) การ
สนบัสนุนนโยบายในระดับผู้บรหิารระดับรองลงมา เพื่อให้ผลของการดำเนินนโยบายสาธารณะที่ประสบ
ความสำเร็จอยู ่แล้วมีความยั ่งยืนต่อไปในอนาคต  4) มอบหมายภารกิจหน้าที ่ให้กองงานต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาผลการดำเนินงานและรางวัล
ดังกล่าว 5) เพิ่มสิ่งจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 6) ความต่อเนื่องในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อ
เป็นการรักษาความต่อเนื่องประสิทธิผลในการดำเนินงานและการรักษาผลสำเร็จของการได้รับรางวัล
ต่อไป 7) กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการมจีิตสำนึกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่าง ๆ  หรือมอบรางวัลให้กับประชาชนที่รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเทศบาลเมือง
น่านเป็นระยะ ๆ  8) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อมาช่วยในการดำเนินงานต่าง ๆ  ตามนโยบายก็จะทำให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และ 9) ปัจจัยด้านการเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน และจัดเตรียม
แผนดำเนินการสำรองในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้ 
 
บทนำ 
 เมื ่อวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิกในอาเซียนได้ร่วมกันเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นวันแรกที่ประเทศสมาชิกในอาเซียน
สามารถดำเนินการตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเสาหลักอาเซียนเป็นแกนหลักเพือ่
ใช้ในการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกร่วมกัน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้ 
เสาหลักท่ี 1 “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซยีน” (APSC)  
เสาหลักท่ี 2 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) 
เสาหลักท่ี 3 “ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม” (ASCC) 
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 ในการดำเนินการตามข้อตกลงดงักล่าวตามเสาหลกัที่ 3 ด้านประชาชนและวัฒนธรรม ไดร้วมถึง
การสง่เสรมิการท่องเที่ยวใหก้ับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย ซึ่งประเทศสมาชิกในอาเซียนได้กำหนด
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด หรือ “ASEAN Clean Tourist City Standard” ข้ึนเพื่อเป็นการสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวให้กับประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อเป็นการรบัรองเมอืงท่องเที่ยวต่างๆในอาเซียนใหม้ี
ความน่าเช่ือถือและเป็นที่น่าไว้ใจให้กบันักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจทีจ่ะเข้ามา
เที่ยวชมเมอืงต่างๆ  
ของประเทศสมาชิกในอาเซียน และเพื่อทำให้เมืองต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนตื่นตัวและเตรียมการ
รองรับนักท่องเที่ยวให้ดีข้ึน 
 สำหรับการศึกษาวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยไดเ้ลือกศึกษาการบรหิารจัดการเมืองน่าอยู่ของประเทศไทย 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เมอืงทอ่งเที่ยวสะอาดของอาเซียน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561เทศบาลเมอืงน่าน
ได้รับรางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” หรือรางวัลมาตรฐานเมืองทอ่งเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินของอาเซียนและได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด
อันดับ1 ของไทยและเป็นตัวแทนประเทศไทยข้ึนรับรางวัลในการประชุมทอ่งเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 
(37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-
ลาเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันนโยบายการท่องเที่ยววิถีไทย…เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน 
หารือและพฒันาความร่วมมือด้านการทอ่งเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพธุรกจิ
บริการของการท่องเที่ยว นอกจากเทศบาลเมืองน่านแล้ว ยังมีเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลนครตรัง 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รบัรางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน 
 
 การได้รับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซยีน” ของเทศบาลเมืองน่านเป็นการ
ดำเนินการตามนโยบายสาธารณะและภารกิจหน้าที่ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากการประเมิน
รางวัลดังกล่าวเป็นการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกและประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันกำหนดเกณฑ์
และตัวช้ีวัดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางในการประเมินและในการบรหิารจัดการของเทศบาลเมืองน่าน 
ผู้บริหารของเทศบาลเมอืงน่านได้กำหนดนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ซึ่งนโยบายของเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีท่ี่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่ได้มี
ความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่น จึงเป็นทีน่่าสนใจว่าการบรหิารงานของเทศบาลเมือง
น่านมีปัจจัยอะไรบ้างที่สง่ผลใหม้ีการดำเนินงานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามที่นักวิชาการหลายๆ
ท่านได้ให้ความเห็นไว้หรือไม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุง่เน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ของเทศบาลเมืองน่านที่ประสบผลสำเร็จและได้รบัรางวัลดังกล่าว โดยมีแนวทางการบรหิารจัดการและ
ดำเนินการในลักษณะใดและเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรอืหน่วยงานอื่นที่สนใจ
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นำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการใหพ้ื้นที่/ท้องถ่ินตนเองมีความสะอาดและเป็นเมืองน่าอยูเ่ช่นเดียวกับที่
เทศบาลเมอืงน่าน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านที่นำไปสู่การได้รับ
รางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” 
 2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาล 
เมืองน่านให้มีความยั่งยืนต่อไป 
วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ 
 ขั ้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของนักวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายสาธารณะของเทศบาลเมืองน่าน 
แผนงาน/โครงการ ของเทศบาลเมืองน่านที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประมวลผลการศึกษา สรปุผลและข้อเสนอ 
 ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัย 
ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
กลุ่มผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมอืงน่าน ดังนี้ 

นายกเทศมนตรีเมอืงน่าน   1 คน 
ปลัดเทศบาลเมอืงน่าน    1 คน 
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมอืงน่าน 1 คน 
ผู้ปฏิบัตงิาน/โครงการ   2 คน 
ผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมอืงน่าน ดังนี ้
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมอืงน่าน  7 คน 
นักท่องเที่ยว    3 คน 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบจุดประสงค์ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์  
การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นรายงานการวิเคราะห์กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัตขิอง
เทศบาลเมืองน่านและผู ้ที ่ได ้ร ับผลกระทบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่าน 
ตามวัตถุประสงค์ ที่นำเสนอดังต่อไปนี้ 
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 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมืองน่านที่นำไปสู่การได้รับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” พบว่า 
 เทศบาลเมืองน่านมีปัจจัยหลาย ๆ  อย่างที่นำไปสู่การได้รับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยว
สะอาดของอาเซียน” ดังนี้ 
ที่มาของนโยบาย 
การกำหนดนโยบายของเทศบาลเมืองน่านมีที่มาจาก 2 กรณี ดังนี้ 
  1.1 กำหนดนโยบายตามภารกจิหน้าที่ที่กฎหมายบญัญัติไว้ คือ ปรับปรงุแหล่งเสือ่ม
โทรมและรักษาความสะอาดเรียบรอ้ยของท้องถ่ิน เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการโดยจัดต้ังจิตอาสาของ
เทศบาลคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อใหส้ะดวกต่อการบรหิารจัดการและใช้ประโยชน์ จากการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืงน่าน รวมถึงการจัดเวรในการจัดเกบ็ขยะโดยจะมเีวรในการจัดการ
เก็บขยะในแตล่ะวันไม่เหมือนกัน และแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 
  1.2 กำหนดนโยบายจากผูบ้รหิารของเทศบาล โดยมีความตอ้งการให้พื้นที่ของเทศบาล 
เมืองน่าน เป็นห้องรบัแขกของจังหวัดน่าน และการทำให้พื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านเป็นห้องรบัแขก  
จะต้องทำให้เมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะและบรหิารจดัการได้อย่างถูกวิธี ซึ่งการดำเนินนโยบาย
ดังกล่าวผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงน่านให้ความสำคัญและใส่ใจในการดำเนินการเป็นอย่างมาก 
ความชัดเจนของนโยบาย 
  นโยบายของเทศบาลเมอืงน่านทีก่ำหนดโดยผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านน้ัน  
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างมาก คือ ต้องการทำให้เมืองน่านสะอาดเป็นเมืองที่อยู่ เปรียบเสมือนกับ
ห้องรับแขกของจังหวัดน่านและผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
อย่างชัดเจน เมือ่มีการแบ่งงานและมอบหมายงานไปยังกองงานต่างๆ ผูป้ฏิบัติงานในแตล่ะกองงานได้
แปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีความครอบคลุมตัวช้ีวัด 7 ด้านที่
กำหนด และดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้อย่างชัดเจน จนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ดังกล่าวได้ การสนบัสนุนนโยบาย 
  ในการดำเนินนโยบายของเทศบาลเมอืงน่าน ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้รหิารของ
เทศบาลเมอืงน่านไปจนถึงผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่าน 
กล่าวคือ ผูบ้รหิารของเทศบาลเมืองน่านให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายอย่างเต็มที่ มีการสร้าง
เป้าหมายให้กบัองค์กรร่วมกัน คือ ความต้องการที่จะไดร้ับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน” และเมื่อผู้บริหารของเทศบาลเมอืงน่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายใหป้ระสบ
ความสำเรจ็ทำให้ผูป้ฏิบัติงานมีความมุ่งมั่น ตัง้ใจตามไปดว้ย จนนำไปสู่การแข่งขันในการปฏิบัติตาม
นโยบายภายในองค์กรอีกด้วย ตลอดจนการสนบัสนุนที่สำคัญที่สุดต่อการปฏิบัติตามนโยบายนั้น คือ ผู้ที่
ได้รับผลกระทบต่อนโยบายให้การสนบัสนุนในการดำเนินนโยบาย ในที่นี้ คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยว
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ในพื้นที่ซึ่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านไดส้ร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนและระชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม และได้รับความร่วมมือและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีความซับซอ้นในการบรหิาร 
  การดำเนินนโยบายของเทศบาลเมืองน่าน ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านได้แบง่การ
ดำเนินงานให้กบักองงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อมีการส่งประกวดเพือ่รบัรางวัล “มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน”จึงได้มีการมอบหมายให้แต่ละกองงานดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 7 ด้านที่
กำหนด เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามนโยบาย และไม่ใหเ้กิดความ
ซับซ้อนในการปฏิบัติ ซึ่งกองงานต่าง ๆ ได้นำนโยบายมาปฏิบัติทั้งในรปูแบบแผนงาน/โครงการ รวมถงึ
ปฏิบัติตามภารกจิหน้าที่ที่รบัผิดชอบ ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด 7 ด้านจะไม่สามารถดำเนินการได้
ตามตัวช้ีวัดทั้งหมดทุกด้านแต่ถือว่าการนำนโยบายไปปฏิบัตขิองเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและได้รบัการประเมินตามเกณฑ์ด้วยคะแนนทีสู่งสุดของประเทศ
ไทยสิ่งจูงใจสำหรบัผูป้ฏิบัต ิ
  สิ่งจูงใจที่ผูบ้รหิารของเทศบาลเมืองน่านให้กบัผูป้ฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
คือการข้ึนเงินเดือนให้ตามความดีความชอบที่ผูป้ฏิบัติงานไดด้ำเนินการ ซึง่จะมีความแตกต่างกันตาม
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และเมื่อผูป้ฏิบัติไม่
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผู้บริหารได้แก้ไขปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติน้ันหรือ
เปลี่ยนหน้าที่ให้คนอื่นมาปฏิบัติแทนทันที โดยไม่มบีทลงโทษที่รุนแรงถึงข้ันย้ายตำแหนง่หรือลด
เงินเดือนซึ่งทำใหผู้้ปฏิบัติมกีำลงัใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้นการจัดสรรทรัพยากร 
  ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลเมืองน่าน ผู้บริหารได้มีการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอปุกรณ์ ให้กับกองงานต่าง ๆ และผูป้ฏิบัติที่มีความ
ต้องการอย่างเตม็ที่ เพือ่ไม่ให้เกิดปญัหาการขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งจะเป็นอปุสรรคต่อการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ อีกทั้งยงัสนับสนุนให้แต่ละกองงานทีม่ีความต้องการทีจ่ะดำเนินโครงการใด ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกบันโยบายของผูบ้รหิาร ผู้บริหารของเทศบาลก็ให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการนั้น
อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านและผู้
ปฏิบัติของเทศบาลเมอืงน่าน ให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายร่วมกันอีกด้วยนอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยัง
มีปัจจัยอื่นทีส่่งผลใหเ้ทศบาลเมอืงน่านนำนโยบายไปปฏิบัตจินนำไปสูก่ารได้รบัรางวัล “มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน”คือการสร้างจิตสำนึกร่วมกันซึง่ผู้บรหิารของเทศบาลเมืองน่านดำเนินการ
สร้างจิตสำนึกร่วมกับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวโดยการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
facebook :สำนักข่าว ที่นี่เมอืงน่าน กลุม่ Line ผู้นำชุมชน วิทยุกระจายเสียง และเวทกีิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงการลงพื้นทีร่่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 
  ในการสร้างจิตสำนึกของเทศบาลเมืองน่านข้างต้น ประชาชนให้ผลตอบรับและ 
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกครัวเรอืนจะรู้หน้าที่ว่าเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลเมืองน่านจะมาเกบ็ขยะชนิด
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ไหน วันไหน เวลาใด แต่ละครัวเรือนก็จะนำขยะชนิดนั้นออกมาวางไว้หน้าบ้านตามวันและเวลาดังกล่าว  
ซึ่งเป็นการบริหารนโยบายทีม่ีระเบียบเรียบร้อย รวมถงึเมือ่ทุกคนเห็นขยะที่ทิง้ไว้ก็จะช่วยกันเก็บไปทิ้ง
และใช้สื่อทางสงัคม (Socail Media) โจมตีผูท้ี่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ได้ อีกทั้งประชาชนยังช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองน่านได้ทำการบำรงุรักษาอีกด้วย เมื่อเกิดความเสียหายประชาชนก็
จะแจง้ให้เทศบาลเมอืงน่านเข้ามาดูแล ช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาสิง่แวดล้อมให้สะอาดอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งการสร้างจิตสำนึกของเทศบาลเมืองน่านดังกล่าวทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอ้มเป็นอย่างดีและมีจิตสำนึกที่ดีข้ึน 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาปัจจัยที่สง่ผลต่อการ
นำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านให้มีความยั่งยืนต่อไป พบว่า 
 การดำเนินการของเทศบาลเมืองน่าน ดำเนินการโดยมองจุดประสงค์ของนโยบายเป็นหลัก
สำคัญมากกว่าที่จะทำตามให้ครบทุกตัวชี้วัด เนื่องจาก จุดประสงค์ของนโยบายต้องการให้เมืองน่าน
สะอาด ปราศจากขยะ แต่ตัวชี ้วัดบางตัวต้องการให้มีการตั ้งถังขยะตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่
เทศบาลเมืองน่านไม่ได้ดำเนินการตามตัวช้ีวัดดังกล่าว เพราะมองว่าถ้าหากมีการตั้งถังขยะตามตัวช้ีวัด
จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีการทิ้งขยะเพิ่มข้ึนและทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสกปรก และทำให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ ในส่วนตัวช้ีวัดด้านอื่น ๆ ที่เทศบาลเมืองน่านขาดหายไปนั้น เกิดจาก
ความผิดพลาดด้านเอกสารและไม่สามารถดำเนินการได้จริง 
 ผลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการ  
เมืองน่าอยู่ของประเทศไทย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน สรุปได้ว่า 
ปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั้น เป็นไปตามแนวทาง 
ที่สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เสนอไว้ทุกประเด็น และเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในการดำเนินการมาก
ยิ่งขึน้ ผู้วิจัยได้จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตามประเด็นของสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดังนี้ 
ที่มาของนโยบาย 
  เทศบาลเมืองน่านควรที่จะต้องพิจารณาที่มาของนโยบายสาธารณะโดยให้ครอบคลุม
ไปถึงแผนพัฒนาของจังหวัดไปจนถึงนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น เพื่อให้เกิดสอดคล้อง สมบูรณ์และมี
แผนการพัฒนาที่รองรับในการดำเนินการมากยิ่งข้ึน 
ความชัดเจนของนโยบาย 
  เทศบาลเมืองน่านควรกำหนดลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการให้มี
ความชัดเจนด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติในแต่ละกองหรือฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการรวดเร็วมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
การสนบัสนุนนโยบาย 
  ผู้บริหารระดบัรองลงมาจะต้องให้การสนบัสนุนการดำเนินนโยบายสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่องและเตม็ที่ เพือ่ใหผ้ลของการดำเนินนโยบายสาธารณะที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมีความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตความซับซ้อนในการบรหิาร 
  ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านควรที่จะมอบหมายให้กองงานต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบใน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไป พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่ อรักษาผลการ
ประกวดในรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” ต่อไปสิ่งจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติ 
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  ผู ้บริหารของเทศบาลเมืองน่านอาจจะพิจารณาให้โบนัสหรือขึ ้นเงินเดือนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานที่โดนเด่นที่นำไปสู่การได้รับรางวัลดังกล่าวการจัดสรรทรัพยากร 
  ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านควรที่จะจดัสรรทรพัยากรให้กับกระบวนการดำเนินงาน
ของกองงานนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองงานนั้น ๆ  ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาผลของ
ความสำเร็จให้มีความยั่งยืนต่อไปได้การสร้างจิตสำนึกร่วมกัน 
  ผู ้บริหารของเทศบาลเมืองน่าน รวมถึงผู ้ปฏิบัติงานทุกคนของเทศบาลเมืองน่าน 
จะต้องกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการมีจิตสำนึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยการประชาสัมพันธ์  
ในช่องทางต่าง ๆ หรือมอบรางวัลให้กับประชาชนที่ รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเทศบาล 
เมืองน่านเป็นระยะ ๆ  
 ในการดำเนินการในทุกนโยบาย “ปัจจัยการสร้างจิตสำนึกรว่มกัน” ถือเป็นปจัจัยทีส่ำคัญอย่าง
มาก ถึงแม้ว่าการสร้างจิตสำนึกต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นการดำเนินการที่ยาก แต่หากทำได้จะทำใหเ้กิด
ความสำเรจ็ต่อการดำเนินนโยบายได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก ทุกการดำเนิน
นโยบายน้ัน ถ้าหากได้รบัความร่วมมือกับกลุม่ที่มสี่วนได้เสยีและสร้างจิตสำนึกให้กบัผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้จะทำให้ดำเนินการได้ง่ายข้ึนและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้เป็นเร็วข้ึน ซึ่งการนำนโยบายไป
ปฏิบัติของเทศบาลเมอืงน่านถือเป็นการแนวทางทีส่ำคัญและเป็นแบบอย่างให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดทีี่จะเข้ามาศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิการได้ต่อไป 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปจัจัยที่สง่ผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมอืงน่านที่นำไปสู่การได้รบัรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” สรุปได้ดังนี ้
 กลุ่มผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่าน จากการศึกษาปัจจัย
การนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดนโยบาย “เมอืงน่าน
น่าอยู่เพื่อมุง่สูก่ารเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน”และนำปจัจยัที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติตามที่
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์เสนอมาใช้ในการบรหิารจัดการในการดำเนินการของเทศบาลเมืองน่าน และนำไปสู่
การได้รับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” ประกอบไปด้วย ดังนี ้
 หนึ่ง ที่มาของนโยบาย เทศบาลเมืองน่านได้กำหนดนโยบายโดยมีที่มาจากกฎหมายที่กำหนด
และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งนโยบายได้ผ่านกระบวนการกำหนดนโยบาย
และเห็นชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้อง ทำให้ผู ้ปฏิบัติทุกคนรับรู ้ถึงนโยบายร่วมกันและรับรู ้ถึง
วัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน 
 สอง ความชัดเจนของนโยบาย เทศบาลเมืองน่านมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
โดยต้องการให้เมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยวัตถุประสงค์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในการทำให้เทศบาล  
เมืองน่านเป็นเมืองน่าอยู่ คือ เมืองสะอาด เพราะการตีความหมายเมืองสะอาดของเทศบาลเมืองน่านให้
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ทุกคนรับรู้ว่าต้องการให้เมืองน่านสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย แต่ในการปฏิบัติให้เป็นเมืองสะอาดนั้นเป็น
เรื่องที่ยาก  
 เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการชี้แจงผู้ปฏิบัติทุกคน รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วย
การอธิบายคำว่า เมืองสะอาด โดยการเปรียบเทียบว่า ให้จังหวัดน่านเป็นเหมือนบ้านของเราทุกคน และ
ให้พื้นที่ของเทศบาลเมอืงน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรบัการเดินทางของนักท่องเที่ยวและอยู่ในเขตตัวจังหวัด
เป็นเหมือนห้องรับแขกของบ้าน ถ้าบ้านที่มีห้องรับแขกที่ไม่สะอาดก็ไม่มีใครที่อยากจะมาบ้านเรา ซึ่ง
คำอธิบายดังกล่าวของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน เป็นการแสดงให้ทุกคนรับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ของ
นโยบายว่า ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน (จังหวัดน่าน) และอยู ่ในพื ้นที ่ของห้องรับแขกของบ้าน (เขต
เทศบาลเมืองน่าน) จะต้องทำให้ห้องรับแขกของบ้านสะอาดด้วยทุกวิธีการ ซึ่งความชัดเจนของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นการอธิบายให้ทุกคนรับรูถึ้งวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างเข้าใจและประชาชนทั่วไปรวมถึง
นักท่องเที่ยวเข้าถึงและปฏิบัติตามได้ง่าย 
 สาม การสนับสนุนนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติของผู้ปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านไดร้ับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านในทุก ๆ  ด้าน อย่างเต็มที่และผู้บริหารของเทศบาล
เมืองน่านได้เป็นผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติตามนโยบายด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นเป็น
แบบอย่างได้และปฏิบัติตามได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได ้
 สี่ ความซับซ้อนในการบริหาร หลักจากที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านได้กำหนดนโยบาย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการแบ่งงานไปยังกองงานอื่น ๆ ให้ดำเนินการตามตัวช้ีวัดของเทศบาลเมืองน่าน
และตัวช้ีวัด 7 ด้านที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งการแบ่งงานที่ชัดเจนดังกล่าวทำ
ให้ไม่เกิดความซับซ้อนในการทำงานของเทศบาลเมืองน่าน 
 ห้า สิ่งจงูใจสำหรับผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารของเทศบาลเมอืงนา่นได้มอบข้ันเงินเดือนและตำแหน่ง
ให้กับผู้ปฏิบัตทิี่ปฏิบัตงิานได้ตามความสามารถอย่างเป็นธรรม ซึ่งสร้างความพอใจให้ผูป้ฏิบัติงานส่วน
ใหญ่ ซึ่งการให้สิง่จูงใจเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนราชการให้ได้เพียงนี้ ไม่อาจจะให้สิง่จงูใจที่
พิเศษหรอืมากมายเท่าเอกชนได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของทางราชการที่สามารถปฏิบัติได้ 
 หก การจัดสรรทรัพยากร ผู้บริหารของเทศบาลเมืองน่านได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ตามความ
เหมาะสมและความสำคัญต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ และให้การสนับสนุนทุกการดำเนินการอย่าง
เต็มที่ เช่น งบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มเติมจากที่ขอไว้ วัสดุอุปกรณ์ในการใช้ดำเนินการ 
รวมถึงบุคลากรที่มีการจ้างงานต่อ ทั้งที่ทำงานได้ดีและรวมถึงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
 นอกจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติข้างตน้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การ
นำนโยบายไปปฏิบัติประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน”  
คือ การสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ดำเนินการได้ยาก เนื่องจากผู้ที่ดำเนินการสร้างจิตสำนึก  
คือ ฝ่ายที่กำหนดนโยบายอย่างเทศบาลเมืองน่านจะไปสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการ
ดำเนินนโยบาย ซึ่งในช่วงแรกนั้นย่อมมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ เทศบาลเมืองน่าน
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ใช้การประชาสัมพันธ์และดำเนินให้เป็นแบบอย่าง ประชาชนจึงเริ่มปฏิบัติตาม ประกอบกับการใช้สื่อ 
Social Media ที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนดำเนินการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกที่ดีข้ึนและทำให้
เทศบาลเมืองน่านดำเนินนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาปัจจัยที่สง่ผลต่อการ
นำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านให้มีความยั่งยืนต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 จากการดำเนินการของเทศบาลเมืองน่านจนนำไปสู่การได้รับรางวัล “มาตรฐานเมืองท่องเที่ยว
สะอาดของอาเซียน” เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินการที่ดีอย่างมากและได้นำปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำ
นโยบายไปปฏิบัติตามที่สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เสนอมาใช้ในการบริหารจัดการ แต่ก็มีบางประเด็นการ
ประเมินที่ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 7 ด้านและข้อเสนอแนะจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็น
สิ่งที่เทศบาลเมืองน่านจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป แต่ถ้าหากมองในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองน่านให้มีความยั่งยืนต่อไปได้น้ัน ผู้วิจัยได้จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เทศบาลเมืองน่านพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมือง
น่านให้มีความยั่งยืนต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1. กำหนดที่มาของนโยบายให้มีความครอบคลุมถึงแผนพัฒนาของจังหวัดไปจนถึงนโยบายของ
รัฐบาล เป็นต้น เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 2. กำหนดลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการให้มีความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในแต่
ละกองงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและดำเนินงานได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 3. การสนับสนุนนโยบายในระดับผู้บริหารระดับรองลงมา เพื่อให้ผลของการดำเนินนโยบาย
สาธารณะที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 4. มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กองงานต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาผลการดำเนินงานและรางวัลดังกล่าว  
 5. เพิ่มสิ่งจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยอาจจะพิจารณาให้โบนัสหรือขึ้นเงินเดือน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานที่โดนเด่นที่นำไปสู่การได้รับรางวัลดังกล่าว 
 6. ความต่อเนื่องในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องประสิทธิผลในการ
ดำเนินงานและการรักษาผลสำเร็จของการได้รับรางวัลต่อไป 
 7. กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการมีจิตสำนึกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชาสัมพันธ์
ในช่องทางต่าง ๆ หรือมอบรางวัลให้กับประชาชนที่รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเทศบาลเมอืง
น่านเป็นระยะ ๆ  
 นอกจากข้อเสนอแนะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อทำให้เทศบาลเมือง
น่านพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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 1. ปัจจ ัยด้านเทคโนโลยี ในปัจจ ุบ ันเทคโนโลยีเป ็นส ิ ่งท ี ่จำเป็นและสำคัญต่อการใช้
ชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ดังนั้น ถ้าหากนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายก็
จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 2. ปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันโลกและประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการดำเนินโครงการหรือการนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องมี
การเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดเตรียมแผนดำเนินการสำรองในกรณีที่ไม่
สามารถดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ได ้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
กรณีศึกษา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 

ฉัตรชัย บัวกุล24 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร กับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประกอบด้วยประชาชน
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 397 คน ได้รับข้อมูลกลับคืน 397 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ
กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร จำนวน 15 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย 
สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยระดับการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 
คำสำคัญ    การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร  

 
1. บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 
ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และเป็นปัญหาหลักซึ่งมี

แนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาเป็นเวลานาน และทุกประเทศต่างตระหนักถึง
ผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นและได้พยายามร่วมมือกันหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยอ งค์การ
สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และจากรายงาน
สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดโลกประจำปี 2556 ของสานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nation Office on Drug and Crime: UNODC) กล่าวว่า สถานการณ์การ

                                                   
24 ว่าที่ร้อยตรี, นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email:  
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ผลิต และการลักลอบค้ายาเสพติดเกือบทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์คงที่  ปัจจุบันมีผู้ติดยาเสพติด
ประมาณ 200 ล้านคน (Thailand National Statistical Office, 2011) 
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพรร่ะบาดทั้งปญัหาด้านการผลิตยา การค้ายา และการเสพยาเสพ
ติดที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที ่หลายหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องจัดทำ
งบประมาณเพื่อใช้ในการปราบปรามและป้องกันอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัญหายาเสพติด มีสาเหตุ
สำคัญมาจากการขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน (Duoc, 2016) ดังนั้นรัฐบาลจึงได้
กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย กำหนดให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติราชการ โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 
โดยฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน 

จากการที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาของรัฐบาลเป็นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก คือเน้น
ในมาตรการการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผลที่เกิดข้ึนคือการปราบปรามยิ่งมากเท่าใดปัญหาก็ยังคง
มีอยู่และแพร่ระบาดเหมือนเดิม ดังนั้นมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็น
สิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเภทของยาเสพติดที่แพร่ระบาด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา และยาไอซ์ ตามลำดับ ส่วนการ
จำแนกการติด ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ รองลงมาเป็นผู้ติด และผู้ใช้ ตามลำดับ โดยกลุ่มอายุผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ได้แก่ กลุ่มอายุ18-24 ปี กลุ่มอายุ 12-17 ปี กลุ่มอายุ 25-29 ปี  และกลุ่มอายุ มากกว่า 30 ปี 
ตามลำดับ  สำหรับอาชีพ ที่มีการใช้ยาเสพติดเรียงตามลำดับได้แก่ รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน  นักเรียน 
นักศึกษา  ผู้ว่างงานและเกษตร (ศป.ปส.จ.พิจิตร) 

จากการที่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ และแม้ว่าจะได้
มีความพยายามที่จะช่วยกันวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหลายฝ่ายแล้วก็ตามแต่
ก็ปรากฏว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดก็ยังมิได้ลดน้อยลงเป็นที่น่าพอใจนัก ในทางตรงกันข้ามกลับทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เนื่องจากผู้
ศึกษาเห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา เน้นการปราบปราม ซี่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ปัญหายาเสพติดก็ยังคงแพร่ระบาด ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  จึงควรให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนซี่งจะช่วยในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรฝ่าย
ปกครองที่ปฏิบัติงานเกี่ยงข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด   คาดหวังว่า งานวิจัยนี้ จะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  ให้บรรลุ
เป้าหมายสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในอำเภอทับคล้อ จังหวัด
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พิจิตร ที่สามารถนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ส่งผลดีแก่ประชาชน และ
ประเทศชาติต่อไป 

1.2 คำถามการศึกษา 
             การมีส่วนร่วมของประชาชน จะส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือไม่ 
อย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอทบัคล้อ จังหวัดพิจิตร ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพื่อศึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอทบัคล้อ จงัหวัดพจิิตร 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในงานวิจัยน้ี มีขอบข่ายเนื้อหาที่
ศึกษา คือ (1) แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน (2) แนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 ขอบเขตด้านประชากร 
 2.1) ประชากรสำหรบัการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ประชาชนอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
      2.2) ประชากรสำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
  ขอบเขตด้านเวลา 
 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2562 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  
 2.1 การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นักคิด นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงแนวคิดน้ีอย่างหลากหลาย เช่น Rogers and  

Shoemaker (1971) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ พลังในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในอำนาจอย่างกว้างขวาง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับตัวแปร 1) ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 2) การชักจู ง
และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 3) การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ
อันมีผลจากการประเมิน 4) การสื่อสารเกี่ยวกับการตัดสินใจ 5) การกระทำตามการตัดสินใจ  ส่วน
นักวิชาการไทย คือ โกวิทย์  พวงงาม (2552: 30) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
เป็นกระบวนการ การดำเนินงาน รวมพลังประชาชนกับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยยึดหลักการว่าสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมื อกัน
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นของการวางแผนไป
จนถึงการลงมือปฏิบัติตามแผนและประเมินผลประชาชนจะต้องมาร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาที่เขาเห็นว่าเป็นไปได้ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ การประเมินผลแล้วเสร็จก็เริ่ม
ช้ีชัดปัญหาและวางโครงการใหม่เป็นวงจรอย่างนี้เรือ่ยไปการที่ประชาชนจะกระทำสิง่นี้ได้เขาต้องได้รับรู้
หรือเข้าถึงโครงการ   

สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเกิดจากจิตใจ
ที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยความสมัครใจ เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์
และประสบผลสำเร็จในเป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
 
รูปแบบการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการท่านหนึ่ง คือ Cohen and Uphoff (1977) ระบุว่า การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปใน
ข้ันตอนการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับ
ขั ้นตอนการปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี ่ยวข้องกับประชาชนในเรื ่องผลประโยชน์ และ การ
ประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ 
แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์น้ันเป็นผลมาจากข้ันตอนการ
ตัดสินใจแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมีผลสะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การ
ตัดสินใจอีกด้วย ได้เสนอข้ันตอนของการมีส่วนร่วม 4 ข้ันตอน คือ  

1.  การร่วมตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออกด้านความคิด
เกี่ยวกับการจัดระบบ หรือกำหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่สามารถ
เป็นไปไดท้ี่จะนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของปัญหา  

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) เป็นการดำเนินงานตามโครงการและ
แผนงาน และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและผลที่ปรากฏ  

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเพิ่มผลผลิต รายได้ หรือ
ทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) และการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits)  

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและ
วิเคราะห์ผลของการดำเนินงาน การหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นระยะ ๆ  
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ความหมายและประเภทของยาเสพติดยาเสพติด 
 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (มนัส ธิราขันธ์, 2557,หน้า 15-19) ให้
ความหมายว่า สารเคมหีรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสูร่่างกายไม่ว่าจะโดยรบัประทาน ดม สบู ฉีด 
หรือด้วยประการใด ๆ  แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพ
ข้ึนเป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทัง้ทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชทีเ่ป็นหรือให้ผลผลิต
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เป็นยาเสพติดใหโ้ทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมทีี่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ
ด้วย  
 
 
แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 DeBono (1971) เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้วิธีการคิดแบบนอกกรอบ
โดยเชื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่ต้องการมุมมองที่แตกต่างจึงจะแก้ไขได้สำเร็จวิธีการที่จะทำให้ได้มุมมองที่
แตกต่างเกี่ยวกับปัญหาคือ การแยกปัญหาเป็นส่วนๆแล้วนำกลับมารวมกลุ่มเข้าด้วยกันในลักษณะที่
แตกต่างไปจากเดิมหรือสุ่มบางส่วนมารวมกัน หลักการนี้เสนอองค์ประกอบในการแก้ปัญหา 4 ประการ
คือ 1) ค้นหาความคิดเด่น ๆ ที่เป็นหลักในทำความเข้าใจกับปัญหา 2) ค้นหาวิธีการที่แตกต่างออกไปใน
การมองปัญหา 3) ปล่อยวางการคิดแบบยึดติด และ 4) ให้โอกาสตนเองในการเปิดรับความคิดอื่น ๆ   
 ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จุลศักดิ์ บุญแดง , 2558, หน้า 19-24) ควรดำเนินการ
โดยกำหนดมาตรการในการดำเนินงานในลักษณะผสมผสานผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่
เป้าหมายจะทำให้สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาได้ ในอดีตการใช้
มาตรการใด ๆ เพียงมาตรการเดียวไม่สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้จึงควรผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา มาตรการที่ควรนำมาใช้ในการ
ดำเนินการได้แก่ 1)  มาตรการป้องกันยาเสพติด  2)  มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยา
เสพติด และ 3)  มาตรการปราบปรามยาเสพติด โดย ดำเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ ระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ฯลฯ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สมบัติ เสียมทอง (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดการฝึกอบรมด้านยาเสพติดนโยบายปราบปรามยาเสพติดความ
คิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดความตระหนักต่อปัญหายาเสพติดความศรัทธาต่อผู้นำชุมชนมีความสัมพนัธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 

วิวัฒน์ ใจเอื้อ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงทุกประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผลการสำรวจการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
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มนัส ธิราขันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยด้านที ่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา คือ  ด้านการ
ดำเนินงาน ด้านการประเมินผล และด้านผลประโยชน์ตามลำดับ 
 
2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

นำแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ประการ  ของ Cohen and Uphoff  (1977) มา
เป็นตัวแปรอิสระ และนำมาตรการในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  มาเป็นตัวแปรตาม ดังภาพ 

          ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 
3.1เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก และนำผลที่ได้มาทำศึกษาต่อ

ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อช่วยอธิบายเพิ่มเติม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
ประชากร คือ ประชากร คือ  ประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
จำนวน 43,632 คน (สำนักทะเบียนอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, 2562) 
กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่า ความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเช่ือมั่น ร้อยละ 95  จำนวนเต็ม  397 คน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

(Decision Making)  
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ 

(Implementation)  
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

(Benefits)  
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(Evaluation)  
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา             
ยาเสพตดิ 

- มาตรการป้องกนัยาเสพติด 
- มาตรการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถนะผูต้ิดยาเสพติด 
- มาตรการปราบปรามยาเสพติด 
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  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้ง 3 ด้าน  ของอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 15 คน 
เครื่องมือในการวิจัย  

  3.2.1 ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ประเด็นคำถาม คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check- List)  แบบสอบถามตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น และ
แบบสอบถามตอนที่ 3 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การ
อนุเคราะห์ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข และนำไปหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค  ค่าความเช่ือมั่นที่
ได้ต้องมากกว่า 0.70 ก่อนนำไปใช้จริง 

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับประชาชน กลุ่มตัวอย่าง โดยแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง และนำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นนำไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ได้รับแบบสอบถามคืน 397 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3.2.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยประเด็นคำถาม คือ การมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  และนำเสนอผลการสัมภาษณ์ในรูปแบบการ
พรรณนา และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจง
ความถ่ีและสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  
จำแนกตามระดับมากน้อย รวม  5 ระดับ  การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์
สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient )  
  

4. ผลการศึกษา  
 4.1 ข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร    
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  50.38 มีอายุอยู ่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนมากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 
บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด  

 4.2  ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
ประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
  4.2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของประชาชนในอำเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.97 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด การเข้าร่วมในการ
ประชุม /ประชาคม เกี่ยวกับปอ้งกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16 คิดเป็นระดับ ปาน
กลาง รองลงมา คือ แสดงหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.96 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  และเรื่อง เข้าร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหายาเสพติด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.90 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  
 4.2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
ประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.89 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด เข้าอบรม/ทำกิจกรรมในป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.95 คิดเป็นระดับ 
ปานกลาง รองลงมา คือ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสา ในป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 2.94 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  และเรื่อง เคยบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการเกี่ยวกบัการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.72 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  
 4.2.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
 ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
ประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(Benefits) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.15 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.48 คิดเป็น
ระดับ มาก รองลงมา คือ ชุมชน/หมู่บ้านมีความเป็นอยู่ดีข้ึน จากการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นระดับ มาก  และเรื่อง ได้สินบน รางวัลนำจับ ประกาศนียบัตร หรือการขม
เชยจากทางราชการ ในการเข้าร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.55 
คิดเป็นระดับ น้อย 
 4.2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมนิผล (Evaluation)  
 ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
ประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.89 คิดเป็นระดับ ปานกลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
มีส่วนเข้าร่วมในการติดตามผลงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.95 คิดเป็น
ระดับ ปานกลาง รองลงมา คือ รับทราบผลการปฏิบัติการปอ้งกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  อย่างสม่ำเสมอ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.91 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  และเรื่อง มีโอกาสเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาใน
การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 2.83 คิดเป็นระดับ ปาน
กลาง 
  4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของประชาชน
ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.27 คิดเป็นระดับ ปาน
กลาง โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยสมาชิกร่วมมือกันใน
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การสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและการกระทำผิดด้านยาเสพติดในชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44  คิด
เป็นระดับ มาก รองลงมา คือ เรื่อง การให้ความรู้และปรับเปลีย่นเจตคติตลอดจนพฤติกรรมของเยาวชน 
ผู้นำชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36 คิดเป็นระดับ ปานกลาง และ เรื่อง การส่ง
ต่อผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบำบัดรักษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.14 คิดเป็นระดับ ปานกลาง  
 4.4 การทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในทุกด้าน 
มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  4.5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานผูใ้ห้สัมภาษณ ์
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 6 คน และเพศหญิง 
จำนวน 6 คน มีอายุระหว่าง 21- 54 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรี มีอายุราชการ ตั้งแต่ 1- 29 
ปี และปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 20 ปี 9 เดือน 

          4.5.2 วิธีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร   
              1) สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร อยู่ในสถานการณ์ระดับ
ปานกลาง เมื่อเทียบกับอีก 11 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยเพยีง
เล็กน้อย ผู้ค้าจะมีเริ่มอายุระหว่าง 20 ถึง 25 ปี เริ่มจากเป็นผู้เสพ แล้วพัฒนามาเป็นผู้ค้าเพื่อนำเงินมา
ซื้อยาเสพติด เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และการไม่เคารพกฎหมาย  
     2) ปัญหาหลักที่พบ ในการปฏิบัติงานเรื่องยาเสพติด  คือ การขาดอัตรากำลังการบำบัดแบบ
สมัครใจไม่สามารถทำให้ผู้เสพเลิกเสพได ้ผู้ปกครองยังไม่ให้ข้อมูลข้อเท็จจรงิ ผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือ
ในการขยายผลการจับกุม การขาดงบประมาณ  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร ในปัจจุบัน พบว่า ยังมีส่วนร่วมในระดับน้อย  

4) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่า ประชาชนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เนื่องจากปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ และความกลัว   
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5) ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหา ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทิศทางที่จะ
แก้ปัญหา การประสานหรือสอบถามในทางลัดส่วนตัว ใช้ระบบ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  
 4.5.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

1) ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเกี่ยวกับการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2) ควรมีอาสาสมัครหมู่บ้านร่วมกันทำงาน จัดต้ังจิตอาสา มีการยกย่องเชิดชู  
3) มีประกาศนียบัตรเพือ่เปน็ขวัญกำลงัใจ มตีำแหน่งประจำหมู่บา้น หรือให้สิทธ์ิพิเศษ 

ในหน้าที่การงาน 
4)  เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เสนอความคิดเห็นในการกำจัดยาเสพติด ชัดเจนและ 

เด็ดขาด  
5) ควรบังคับใช้มาตรการด้านกฎหมาย ให้มี โทษหนัก ปรับปรุงงบประมาณและ 

 
5. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

5.1 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ การเข้าร่วมในการประชุม /ประชาคม 
เกี่ยวกับป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ประชาชนให้ความสนใจในการ
เรื่องการตัดสินใจโดยการเข้าร่วมในการประชุม/ประชาคม เกี่ยวกับป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พอสมควร ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของสมบัติ เสียมทอง (2553) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง  และใกล้เคียงกับงานวิจัยวิวัฒน์ ใจเอื้อ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองเสือ
ช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยู่ในระดับคอ่นข้างสูง  
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกประเด็น  

5.2 ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในภาพรวมของทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึง ประชาชนให้ความสนใจ
ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มากและไม่น้อย  ซึ ่งใกล้เคียงกับกับ
งานวิจัยของวิวัฒน์ ใจเอื้อ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงทุกประเด็น แต่ไม่ตรงกับมนัส ธิราขันธ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลเหมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด  
 5.3 ผลการศึกษา สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร ในทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่ง
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ใกล้เคียงกับสมบัติ เสียมทอง (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพ
ติดการฝึกอบรมด้านยาเสพติดนโยบายปราบปรามยาเสพติดความคิดเห็นเกี ่ยวกับยาเสพติดความ
ตระหนักต่อปัญหายาเสพติดความศรัทธาต่อผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 
 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในการป้องกันแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด ควรประกอบด้วย 
   การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมในการประชุม /ประชาคม เกี่ยวกบัป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติด  ได้แสดงหรือเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การเข้าร่วมประชาคมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปญัหายาเสพติด
ในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมูบ่้าน มีประชาคมในทางลับ  
   การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) โดยการจัดใหม้ีการอบรม/ทำ
กิจกรรมในป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  รับอาสาสมัครหรอืจิตอาสา ในปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 
จัดให้มีอาสาสมัครหมูบ่้านเพื่อร่วมกันทำงานเพือ่สอดส่องปญัหายาเสพติดของหมูบ่้าน  
   การมสี่วนร่วมในผลประโยชน ์(Benefits) โดยช้ีใหเ้ห็นความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับ
ครอบครัวทีม่ีความเป็นอยู่ดีข้ึน จากการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงชุมชน/หมู่บ้านที่มีความ
เป็นอยู่ดีข้ึนตามไปด้วย การมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลงัใจ มีเงินรางวัล(ทางลับ) และใหส้ิทธ์ิ
พิเศษในหน้าที่การงาน(ถ้าม)ี 
   การมสี่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามสี่วนเข้า
ร่วมในการติดตามผลงาน และแจง้ผลการปฏิบัตกิารป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  อย่างสม่ำเสมอ  
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
  6.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากผลการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด เรื่อง การสง่ต่อผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบำบัดรกัษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด  และจากผล
การสัมภาษณ์ ยังพบว่า ผู้บำบัดบางคนกลับมาใช้ยาเสพติดอีก ดังนั้น จึงควรให้ความสนใจเกี่ยวกับ การสง่
ต่อผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบำบัดรักษา โดยดูแลการส่งต่อผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบำบัดรักษา และ
ติดตามผลหลงัการบำบัดอย่างใกล้ชิด 
   จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคลอ้ จังหวัดพิจิตร ใน
ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)   มคีวามสัมพันธ์กับการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด ดังนั้น ควรมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าร่วมในการประชุม/ประชาคม ได้แสดงหรือเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติด เพือ่หาแนวทางในการแกป้ัญหายาเสพติดในแต่ละ
พื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน  



548 

 

   จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคลอ้ จังหวัดพิจิตร 
ในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  มีความสัมพันธ์กบัการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังนั้น ควรจัดให้มกีารอบรม/ทำกจิกรรม รบัอาสาสมัครหรือจิตอาสา เพื่อร่วมกัน
ทำงานเพื่อสอดส่องปัญหายาเสพติดของหมูบ่้าน  
   จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคลอ้ จังหวัดพิจิตร ในด้าน
การมสี่วนร่วมในผลประโยชน ์(Benefits)  มีความสมัพันธ์กบัการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
ดังนั้น ควรมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ หรือมีเงินรางวัล  
   จากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอทับคลอ้ จังหวัดพิจิตร ในด้าน
การมสี่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามสี่วนเข้าร่วมในการติดตามผลงานการปอ้งกันแก้ไขปญัหายา
เสพติด แจง้ผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติด  อย่างสม่ำเสมอ  
 
 6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการป้องกันมิให้ผู้บำบัดบางคนกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ำ 
  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลประโยชน์ (Benefits) ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
  ควรทำการศึกษาวิจัยเจาะลึกเกี่ยวกับความปญัหาหรอืสาเหตุของการขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ควรทำการศึกษาวิจัยถึงแนวทางสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด แยกในแต่ละด้าน คือ ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ด้าน
บำบัดรกัษาและฟื้นฟสูมรรถนะผู้ติดยาเสพติด และด้านการปราบปรามยาเสพติด เพราะการมีส่วนร่วม
ในแต่ละด้านอาจแตกต่างกัน 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณและคณะ. 2552. รายงานการศึกษา เรือ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ. นนทบรุี: สถาบันพระปกเกล้า และมลูนิธิเอเชีย. 
 ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมี

บุคส์พับลิเคช่ันส์ จำกัด. 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า. (ม.ป.ป). กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการ

ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการประเมนิผลการพัฒนาในภาพรวม. 
เอกสารประกอบการเรียนรูห้ลักสูตรการวางแผนพฒันาท้องถ่ินแบบบรูณาการ รุ่นที่ 3. 
จังหวัดเชียงใหม.่ กลุ่มวิชาการที่ 2 และ 3. 

วิวัฒน์ ใจเอื้อ. 2554. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 



549 

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522”. (2522, 27 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เล่ม 
96 ตอนที่ 63 หน้า 40. 

มนัส ธิราขันธ์. 2557. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
พ้ืนท่ีตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม. 

สถานการณย์าเสพติดในประเทศไทย สบืค้นจาก  http://web.nso.go.th/  วันที่สบืค้น 11 ตุลาคม 
2562. 

สถิต สังข์ประไพ. 2553. บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์ในเขตอำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 

สมบัติ เสียมทอง. 2553. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร . วิทยานิพนธ์ปร ิญญา” วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑิต , สาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร ์บ ัณฑิตว ิทยาล ัย , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Alderfer, Clayton P. 1976. ERG Theory of Motivation Clayton Alderfer's revision of. 
Abraham Maslow. New York: Harper and Row. 

Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American 
Planning Association, Vol. 35, p.216-224. 

Rogers, Everett M. and F.Floyd Shoemaker. 1971. Communication of Innovations: A 
Cross Cultural Approach. New York: The Free Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.nso.go.th/


550 

 

การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีศึกษากรณีแผนป้องกันอัคคีภัย 

              

  เชิดชัย  คงจำนงค ์

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีศึกษากรณี
แผนป้องกันอัคคีภัย ในอาคารสูง 3 ชั้นขึ้นของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีว่ามีการดำเนินการสอดคล้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยหรือกฎหมายหรือไม โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 2) เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการเพื่อป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 3) เพื่อเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 

มีแนวทางการการศึกษา โดยใช้เครื่องมือ คือแบบสำรวจและประเมินความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย (กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็น
สถานบริการ ,2555:1-17)  8 หมวด ดังนี้ หมวด 1)  บททั่วไปการจำแนกประเภทอาคาร หมวด 2)  
วัสดุของอาคาร หมวด 3)  ระบบไฟฟ้า หมวด 4)  ระบบป้องกันเพลิงไหม้ หมวด 5)  ทางออก ประตู
ทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ หมวด 6) การระบายอากาศ หมวด 7) ผู้ดูแลระบบ
ความปลอดภัยและตรวจสอบอาคาร หมวด 8) การแก้ไขระบบความปลอดภัย  โดยการศึกษาในครั้งนี้
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในอาคารสูง  3 ชั้นขึ้นไปประกอบไปด้วย  1)อาคารผู้ป่วยนอ กและ
อุบัติเหตุ  4 ชั้น 2)อาคารธรรมรักษ์ 4 ชั้น 3)อาคารเมตตา 114 เตียง 5 ชั้น ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 
ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

ผลการศึกษาพบว่าการบริหารความเสี่ยงกรณีแผนอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีการ
ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ และ
มีกระบวนการป้องกันอัคคีภัยดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบ
กิจการเป็นสถานบริการ แต่ยังมีประเด็นทั้ง  3 อาคารมีอุปกรณ์และใช้งานไม่ได้บกพร่องอยู่ ผู้ศึกษาจึง
ได้เสนอแผนปรับปรุงโดยแก้ไขซ่อมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ ร่วมทั้งเสนอแผนจัดหาอุปกรณ์ที่ยังไมม่ีและมี
ความจำเป็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัคคีภัยต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวิเชียรบุรีใน
รายการระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยที่ใช่มือ 

คำสำคัญ : การบริหารความเสี่ยง แผนป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 

การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีศึกษากรณีแผนป้องกันอัคคีภัย 
 
1.บทนำ 

ในปัจจุบันโลกมีการเปลีย่นแปลงไปตามสภาพเศษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีการร่วมตัวของประชาชน
ชนอย่างหนาแน่นมีการก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยและอาคารที่ดำเนินธุรกิจมากมาย ในประเทศ
ไทยหากวิเคราะห์ประเด็นโครงสร้างอาคารต้องศึกษากฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
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ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมอาคาร(ไพโรจน์ บุญยิ่ง,2561:
บทคัดย่อ)  เพื่อวางแผนในเรื่องการออกแบบอาคารให้มีความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย ร่วมไปถึงวาง
แผนการอพยพเมื่อเกิดเหต ุ

เหตุอัคคีภัยในอาคารแต่ละครั้งมีผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและจะรุนแรงมาก
ข้ึนหากเกิดเหตุในอาคารสูง ในการศึกษาการบริหารความเสีย่งของโรงพยาบาลกรณีแผนป้องกันอัคคีภัย
ครั้งนี้มีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยหรือกฎหมายหรือไม ด้วยโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลหลายแห่งในปัจจุบันเปลี่ยนไปมีพื้นที่จำกัด การก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลหรืออาคาร
สนับสนุนบริการประชาชนจึงเป็นประเภทอาคารสูงและเหตุความเสี่ยงก็ตามมา ดังเช่น เหตุอัคคีภัยใน
โรงพยาบาลประเทศอินเดีย(สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA,2560:30-34)วันที่ 9 ธันวาคม 
2554 เวลา 03.00 น  มีผู้เสียชีวิต 70 คน ใช้เวลาดับเพลิง 5 ชม ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการ
สำลักควันและส่วนหนึ่งคือคนไข้ที ่นอนเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือเหตุอัคคีภัยใน
โรงพยาบาลประเทศญี่ปุ่นวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 02.20 น.มีผู้เสียชีวิ ต 10 คนใช้เวลาในการ
ดับเพลิง  2 ชม โดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลร่วมด้วย   หรือเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลกรุง
โซลประเทศเกาหลีใต้วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 03.00 มีผู้เสียชีวิต 21 คน  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
เป็นคนไข้ติดเตียง อายุ 70-80 ปี จากเหตุการณ์อัคคีภัยดังกล่าวจึงมีคำถามตามมาอย่างต่อเนื่องจาก
สังคมถึงเรื่องความปลอดภัยและมาตรการตอบโต้เหตุหรือแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเมื่อมีเหตุอัคคีภัยใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง 

ส่วนประเทศไทยนั้นมีข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย(ไทยรัฐ
ออนไลน์,2562:1) ดังนี้ มีเหตุอัคคีภัย ปี 2559 ทั้งหมด 1,123 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 68 คน เป็นอาคารสูง 6 
ครั้ง ปี 2560 มีเหตุอัคคีภัย 1,533 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 63 คน เป็นอาคารสูง 8 ครั้ง ปี 2561 มีเหตุอัคคีภัย 
1,294 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 29 คนเป็นอาคารสูง 6 ครั้ง ในส่วนของเหตุอัคคีภัยที่เกิดในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล เช่น เหตเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 15.30น. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเหตุเกิดที่ช้ัน 3 ไม่มีผู้เสียชีวิต  ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิง
ไหม้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ หรือเหตุเพลิงไหม้ในอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชั้น 2 บริเวณ
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์(Thai PBS NEWS,2562:1) ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 19.00 
น.  โดยใช้เวลาดับเพลิง 30 นาที ไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุคาดว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร จากสถานการณ์
การณ์ดังกล่าวจะพบว่าปัจจุบันเหตุอัคคีภัยเกิดข้ึนในโรงพยาบาลมากขึ้น   

ส่วนโรงพยาบาลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 
240 เตียง (ไทยรัฐออนไลน์,2559:1)  มีเหตุความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559  
เวลาประมาณ 10.00 น คือมีเหตุเพลิงไหม้แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างอาคารสนับสนุนของโรงพยาบาล
บริเวณด้านข้างอาคารเมตตา 114 เตียง 5 ช้ันห่างจากจากสถานที่เกิดเพลิงไหม้ 12 เมตร และห่างจาก
แทงค์บรรจุออกซิเจนทางการแพทย์  20 เมตร โดยอาคารเมตตา เป็นอาคารนอนพักรักษาตัวผู้ป่วย 5 
ชั้น ประกอบไปด้วยชั้นที่ 1 เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  30 เตียง ชั้นที่ 2 เป็นหอผู้ป่วยอายรุกรรม
หญิง 30 เตียง  ช้ันที่ 3 เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย  30 เตียง ช้ัน 4 
เป็นหอผู้ป่วยห้องพิเศษ 12 ห้อง ชั ้น 5 เป็นห้องพักแพทย์ พยาบาล 12 ห้อง  ขณะเกิดเพลิงไหม้
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เจ้าหน้าที่แต่ละหอผู้ป่วยได้ดำเนินการอพยพคนไข้ออกจากอาคารอย่างรีบด่วนตามแผนตอบโต้เหตุ
อัคคีภัยของทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรีและไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ ส่วนการระงับเหตุ
เพลิงไหม้นั้นรอรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเดินทางมาใช้เวลามากกว่า 20 นาทีซึ่งเมื่อมาถึง
เพลิงได้ลุกลามไหม้แคมป์คนงานหมดแล้วและยังมีความร้อนอยู่บริเวณผนังอาคารด้านที่ใกล้กับบริเวณ
เพลิงไหม้ทางรถดับเพลิงเทศบาลจึงฉีดน้ำลดความร้อน หลังเกิดเหตุ ทางคณะกรรมการบริ หาร
โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้ประชุมหารือเรื่องแผนตอบโต้เหตุอัคคีภัยของทางโรงพยาบาลที่เตรียมไวว่้ามี
ประสิทธิภาพอย่างไร ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการทบทวนแผน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตาม
แนวทาง ของกระทรวงสาธารณะสุข (เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคคลากร(Patient and 
Personnel Safety: 2P Safety),2561:108)  

ปัจจุบันผู้ศึกษารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
งานบริหาร  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีกรณีแผนป้องกัน
อัคคีภัยว่ามีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยหรือกฎหมายหรือไม  เพื่อเสนอแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัคคีภัยให้มีความชัดเจนเหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพือ่ศึกษาวิเคราะห์แผนบรหิารความเสี่ยงด้านการปอ้งกนัอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบรุี 
2) เพือ่ศึกษากระบวนการจัดการเพือ่ป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบรุี 
3) เพือ่เสนอแนวทางบรหิารความเสี่ยงด้านการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบรุี 

3 คำถามการศึกษา 
 แผนบรหิารความเสี่ยงด้านป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบรุีมีการดำเนินการสอดคล้อง
กับมาตรฐานความปลอดภัยหรือกฎหมายหรอืไมอย่างไร 
4 ทบทวนวรรณกรรม 

การบริหารความเส ี ่ยง Risk management(มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
,2561;52) หมายถึงการสร้างกระบวนการดำเนินงานขององค์การที่เป็นระบบวิเคราะห์จากข้อมูลความ
เสี่ยงนำมากำหนดแผนปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยให้องค์การวางแผนลดเหตุของ
โอกาสหรือขนาดความเสียหายทีจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้หรือน้อยที่สุด 
สามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การเป็น
สำคัญ 

แผนการป้องกันอัคคีภัย(สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA,2560:185) หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์และสร้างแผนการหรือระบบการป้องกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกัน
เหตุอัคคีภัยหรือการกำจัดสาเหตุอย่างมีข้ันตอนด้านอัคคีภัย 
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อัคคีภัย(สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA,2562:8) หมายถึงภัยที่เกิดจากไฟ ที่เกินการควบคุม 
และมีการลุกลาม อย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหาย ให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม  
ความปลอดภัย(มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ,2561:52)  หมายถึง สภาพที่ไม่มีภยันตรายมี
ความปลอดภัยในการทำงานไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ    
แผนตอบโต้เหตุอัคคีภัย(แผนการอพยพผู้ป่วย เมื่อประกาศแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลวิเชียรบุรี,2562:1) 
หมายถึง รูปแบบของแผนที่กำหนดการตอบโต้เหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยโดยมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลนำมา
กำหนดแผนล่วงหน้ามีการสื่อสารและซักซ้อมแผนภายในองค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และปฏิบัติได้ 

โรงพยาบาลวิเชียรบุร ีคือ สถานพยาบาลของรัฐบาลสงักัดกระทรวงสาธารณะสุขรบัภารกิจดแูล
สุขภาพประชาชน 3 อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีประชากรรวมประมาณ 400,000  คน อยู่ห่าง
จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด 100 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาล
ศูนย์พุทธชินราช 200 กิโลเมตร อยู่ห่างจากหน่วยงานที่มีรถดับเพลิง 10 กิโลเมตร เปิดให้บริการดา้น
สุขภาพมาอย่างต่อเนื่องครบปทีี่ 40 ในปี พ.ศ. 2562  มีผู้รับบริการผู้ปว่ยนอกวันละ 600-700 คนต่อวัน 
มีเจ้าหน้าที ่ในส่วนวิชาชีพและเจ้าหน้าที ่ฝ่ายสนับสนุนรวม 610 คน ได้รับงบประมาณในการเพิ่ม
ศักยภาพการรักษาและสนับสนุนอาคารสูงมากกว่า 3 ชั้น เรื่อยมาปัจจุบันทางโรงพยาบาลวิเชยีรบุรีมี
อาคารสูงรวม  3 อาคารประกอบไปด้วย อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น อาคารเมตตา 5 ช้ัน 
อาคารธรรมรักษ์ 4 ช้ัน  

รายละเอียดของอาคารที่ทำการสำรวจ ทัง้ 3 อาคาร 
1.อาคารผู ้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั ้นแบบเลขที่  8815 ก่อสร้างปี 2558  มีพื ้นที ่ใช่งาน   

9,145  ตารางเมตร กว้าง   53.5 เมตร ยาว 59 เมตร สูง 23.3 เมตร  
2.อาคารธรรมรักษ์ แบบเลขที่  8816 ก่อสร้างในปี 2555 มีพื้นที่  6,528  ตารางเมตร  กว้าง 

34  เมตร ยาว 48  เมตร สูง 17.35 เมตร  
3.อาคารเมตตา 114 เตียง 5 ชั ้นแบบเลขที่  10895  ก่อสร้างในปี 2553  มีพื ้นที ่  4,050  

ตารางเมตร กว้าง 20  เมตร ยาว 40.5  เมตร สูง 22.4 เมตร 
(ไพโรจน์ บุญยิ่ง,2561:บทคัดย่อ) ศึกษา การประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร

กรณีศึกษาอาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดซึ ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์1) เพื่อประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จำกัด 2) เพื ่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที ่มีผลต่อระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมถึง
ข้อบกพร่องในการป้องกันอัคคีภัยของอาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3) เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง ข้อบกพร่องที่พบ และเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยขอ ง
อาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดให้สูงขึ้นโดยอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมอาคารมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 ซึ ่ง มีแบบประเมิน
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ตรวจสอบลักษณะของอาคาร ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันเพลิงไหม้ และระบบลิฟต์ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประชากรที่จะทำการศึกษาในครั้งคือ พื้นที่ภายในอาคารบริษัท บริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ทั้ง 17 ชั้น ประกอบด้วย 29 ฝ่ายงานพนักงานปฏิบัติงานในอาคารทั้งสิ้น 892 คน 
ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา1) ทำหนังสือขออนุมัติผู้มีอำนาจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ก รุงเทพ
พาณิชย์ จำกัดในการใช้พื้นที่ของอาคารทั้งหมดในการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้2)ศึกษาตรวจสอบผู้ใช้
อาคารและอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในอาคารที่อาจจะมีประเด็นของความเสี่ยงต่อผู้ใช้อาคารซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยในอาคารได้3) สัมภาษณ์หรือหารือร่วมกับบุคคลที่จะร่วมในการตรวจสอบประเมินใน
ครั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขต คนแนะนำข้อมูลในการตรวจสอบรวมถึงการกำหนดระยะเวลาที่ให้สามารถ
ดำเนินการได้4) ศึกษาทบทวนกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการต่างๆเพื่อหา
มาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 5)จัดทำเครื่องมือในการศึกษา ในที่นี้ คือแบบสำรวจและการ
ประเมิน6) ทำการเดินสำรวจพื้นที่(Walkthrough) ทั้งอาคารตามแบบสำรวจและประเมินที่ได้จัดทำข้ึน
โดยผู้ศึกษาเดินตรวจสอบด้วยตัวเอง ร่วมกับผู้ที่ได้รับมอบหมายใหเ้ข้าร่วมและสมัภาษณ์บุคคลที่รู้ข้อมลู
หรือรายละเอียดของอาคาร เช่น ผู้จัดการอาคาร, วิศวกรประจำอาคารหรือผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น7) 
สรุปผลที่ได้จากการสำรวจจากแบบสำรวจและประเมนิ8) วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุ
สิ่งที่ตรวจพบเพื่อนำเสนอผู้บรหิารของบริษัทเพื่อรบัทราบและแก้ไขต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเมือ
ดำเนินการประเมินผลความปลอดภัยแล้วพบข้อบกพร่องด้านอาคาร ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และระบบลิฟต์ ที ่ไม่ผ่านกฎกระทรวงที ่กำหนดประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพ.ศ. 2555 อยู่บางหมวด 
  (สมมาส เลิศลักษณ์อรรยา ,2560 :บทคัดย่อ)ศึกษา ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระบบป้องกันอัคคีภัยของ
อาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการออกแบบมาตรฐานการใชง่าน
และมาตรฐานบำรุงรักษา 2) เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโดยระบบป้องกันอัคคีภัย
ของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดการก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ 3 )เพื่อศึกษาความสำพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยกับระบบการ
ป้องกันอัคคีภัยของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้าโดยกลุ ่มตัวอย่างจากผู้เชี ่ยวชาญด้าน
อัคคีภัยสัมภาษณ์เชิงลึก 15 ท่าน ซึ ่งผลจากข้อมูลพบว่าการใช้ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
สาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้ามีมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง และในส่วนของการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้ามีการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Canonical ระหว่างการจัดการความปลอดภัยพบว่าระบบป้องกัน
อัคคีภัยมีมาตรฐานการใช้งานและ มาตรฐานการบำรุงรักษามีผลต่อการจดัการด้านความปลอดภัยในมิติ
ก่อนเกิดอัคคีภัยในระดับสูงซึ ่งมีความเกี ่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพ.ศ.2555 
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(พีรวัฒน แสงชูโต,2559:บทคัดย่อ)  ศึกษา การจัดการความเสี่ยงภัยภายในอาคารสำนักงาน
ขนาดใหญ่ของสถาบันทางการเงิน 6 แห่งซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักการ
และเหตุผลในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายด้านการจัดการความปลอดภัยภายในอาคารของสถาบัน
การเงิน 2) เพื่อศึกษา รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการด้านความปลอดภัยของ
อาคารที่เป็นสำนักงานที่เป็นสถาบันการเงิน 3) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของแนวทางและวิธีการของ
การจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของอาคารโดยเลือกอาคารสำนักงาน
ใหญ่ของสถาบันการเงิน  6 แห่งซึ่งสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบว่าอาคารสำนักงานมี
ลักษณะเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่โดยมีความต่างทางกายภาพ 2 ลักษณะคือ อาคารที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือ
คลองและอาคารที่อยู่กลางเมืองและมีอาคารที่ก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงปี2535 และมีแนวทางนโยบาย
ในเรื่องความปลอดภัยของบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่ใช่อาคารมากที่สุดและมีแนวทางการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอาคารครบทุกหมวดอ้างอิงกฏกระทรวงควบคุมอาคารซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื ่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพ.ศ. 
2555 

 (ธัญญรัตน์  พุฒผึ่ง,2557:บทคัดย่อ)ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับระบบ
ธุรกิจป้องกันอัคคีภัยในอุตสหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
องค์ความรู้ที่สำคัญและปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนารปูแบบการจดัการความรู้ของธุรกจิ
ระบบป้องกันอัคคีภัย ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
สำหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 3) จัดทำคู่มื อการจัดการ
ความรู้สำหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัย พนักงานของธุรกิจ
ระบบป้องกันอัคคีภัยทุกระดับ และบริษัทลูกค้าของธุรกิจระบบป้องกันอั คคีภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั้งองค์กรในประเทศไทยและองค์กรต่างชาติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัยแบบ
ผสมผสานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิง
ล ึก และการประชุมสนทนากลุ ่ม (Focus Group) เคร ื ่องมือที่ ใช้ในการวิจ ัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยประกอบด้วย 4 
ข้ันตอนหลัก คือ 1) ศึกษาธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัย องค์ความรู้ที่สำคัญและปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการพัฒนารูปแบบการจัด การความรู้ 2) สำรวจองค์ความรู้ที่สำคัญและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ในการจัดการความรู้ 3) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้ 
และ 4) ทำการตรวจสอบ ประเมิน และพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจระบบปอ้งกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิ
โตรเคมีประกอบด้วย  6 องค์ความรู ้หลัก ดังนี ้ 1) องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ 2) องค์ความรู ้ด้าน
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มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกนัอัคคีภัย 3) องค์ความรู้ด้านการตลาดและการขาย 4) 
องค์ความรู้ด้านการออกแบบ 5) องค์ความรู้ด้านการบริการและซ่อมบำรุงและ 6) องค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 2. ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของธุรกิจระบบ
ป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ วัฒนธรรม
องค์กร กระบวนการ บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน 3. รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจระบบ
ป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีสื่อในรูปแบบของบ้านแห่งการจัดการความรู้ 
(House of KM) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ 1) บทบาทของ
ผู้นำองค์กร 2) ระบบ การจัดการความรู้ 3) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ และ 4) ผลลัพธ์ของการ
จัดการความรู้ 4. คู่มือการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีประกอบด้วย 8 เนื้อหาหลักได้แก่ 1) บทนำ 2) รูปแบบการจัดการความรู้ 3) การวางแผน
การจัดการความรู้ 4) การกำหนดความรู้ 5) การรวบรวมและจัดระเบียบความรู้ 6) การแบ่งปันความรู้ 
7) การใช้และสร้างความรู้ และ 8) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ารูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้ ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการมากที่สุด มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และง่ายต่อการนำไปใช้ในสถานประกอบการใน
ระดับมากที่สุด โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รูปแบบและคู่มือการจัดการความรู้ สามารถนำไปบูรณาการเป็น
รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบ
กิจการเป็นสถานบริการพ.ศ. 2555 

(สุรินทร์ แก้วระย้า,2556:บทคัดย่อ) ศึกษา แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันและรองรับเหตุ
ฉุกเฉินจากอัคคีภัยในอาคารสูง กรณีศึกษา:อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉินจาก
อัคคีภัยในอาคารสูง โดยอ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยในการใช่อาคารฉบับปี 2555 เลือกการศึกษา 3 
หมวดประกอบไปด้วยหมวด การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร หมวดระบบป้องกันและ
ระงับเหตุอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะและหมวดการบริหารจัดการความปลอดภัยซึ่งผลการศึกษา
พบว่าการก่อสร้างอาคารได้มีการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ทำให้มีศักยภาพพอในการรองรับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุซึ่งม ีความ
เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการพ.ศ. 2555 

(ยุงยุทธ์ บุญอิ่ม,2553:บทคัดย่อ) ศึกษา การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการ
ตามกฎหมายตรวจสอบอาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบอาคารว่าด้วยระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมาย สถานบริการ กรณีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร
ที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ ้นไป 2)เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
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ตรวจสอบอาคาร กรณี สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ผลการศึกษาพบว่าอาคารสถาน
บริการที่สร้างก่อนกฎหมายควบคุมอาคารสูงตามกฎกระทรวงฉบับ 47(2540)มีการติดตั้งระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยไม่ครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งต้องปรับปรุง ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบบป้องกันฟา้ผ่า 
ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินส่วนอาคารสถานบริการที ่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33(2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39(2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 50(2550)มีระบบ
ป้องกันอัคคีภัยครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดในส่วนของหน่วยงานควรมีการควบคุมอาคารให้มีความ
ปลอดภัยมีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพ.ศ. 
2555 

(วิชัย สุขคลีวนัติ,2553:บทคัดย่อ)ศึกษา การวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา:อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโดยมีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาระบบ
ป้องกันอัคคีภัยโดยใช้มาตรฐานป้องกันอัคคัภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูภัมภ์
และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 2)เพื่อสำรวจและประเมินผล
การสำรวจอาคารขนาดใหญ่พิเศษ กรณี ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายควบคุมอคารที่เกี่ยวข้อง 3)เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร คุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาคารอย่างมีระบบ 4)เพื่อศึกษาและเสนอ
แผนอพยพหนีไฟสำหรับอาคารคุ้มเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผลการศึกษาพบว่าความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยของอาคารคุ้มเกล้านั้นยังไม่เหมาะสมตามมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยเนื ่องจากอาคารถูกใช้มายาวนานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยส่วนใหญ่อยู ่ในสภาพชำรุดม่
สามารถใช่งานได้อย่างสมบูรณ์และยังขาดการดูแลบำรุงรักษาที่เหมาะสม เช่น ระบบดับเพลิง  ระบบ
เครื่องยนต์ดับเพลิงที่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เฉพาะจุดและการสำรองน้ำมันและร่วมถึงเส้นทางการ
หนีไฟพบว่ามีสิ ่งกีดขวางการอพยพผู้ป่วยซึ ่งสอดคล้องการแบบประเมิน ซึ ่งมีความเกี ่ยวข้องกับ
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถาน
บริการพ.ศ. 2555 

(ฐานันต์ วชิรศักดิ์ชัย,2553:บทคัดย่อ)ศึกษา การประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร
กรณีศึกษา อาคารสถานศึกษา 14 ช้ันโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของ
อาคารกรณีศึกษา 2.เพื่อศึกษาข้อบกพร่องในด้านการป้องกันอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษา 3.เพื่อเสนอ
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบโดยอาศัยวัฏจักร Building Life cycle ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การออกแบบอาคาร การใช่สอยอาคาร การประเมินและตรวจสอบปรับปรุงจนหมออายุของ
อาคารโดยใช่ทฤษฏีการบริหารความเสี่ยง มาประเมินผลกระทบและการจัดลำดับความเสี่ยงและได้ยึด
กฏกระทรวงฉบับที่ 33 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42(2537)และกฎกระทรวงฉบับที่ 50(พศ 2540)ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 และจัดทำแบบประเมินความปลอดภัย 3 หมวด  43 
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ข้อ คือหมวดที่ 1 ลักษณะของอาคารเนื้อที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร  6 ข้อ หมวด  2 
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงไหม้  35 ข้อ หมวด 6  ระบบลิฟต์   1 ข้อ  ซึ่ง
มีขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอนประกอบไปด้วย 1 ศึกษาข้อมูลอาคาร 2 จัดทำแบบสำรวจและ
ประเมิน 3 สำรวจและประเมิน 4 สรุปผลการสำรวจและประเมิน 5 วิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แก้ไข  ซึ่งผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคารกรณีศึกษา อาคารสถานศึกษา 14 ช้ัน 
ทั้ง 3 หมวดยังมีจุดบกพร่องใน 3 ประเด็นคือ 1 การออกแบบที่บกพร่องในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย  2 
ยังขาดการดูแลและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย 3 ขาดการเตรียมพร้อมหรือการ
ซักซ้อมการระงับเหตุและอพยพซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพ.ศ. 2555 
 
5. ระเบียบวิธีศึกษา  

กำหนดขอบเขตการศึกษา 
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาทบทวนกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของ
อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัย 8 หมวดคือ 
หมวด 1  บททั่วไปการจำแนกประเภทอาคาร 
หมวด 2  วัสดุของอาคาร 
หมวด 3  ระบบไฟฟ้า 
หมวด 4  ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
หมวด 5  ทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 
หมวด 6 การระบายอากาศ 
หมวด 7 ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและตรวจสอบอาคาร 
หมวด 8 การแก้ไขระบบความปลอดภัย 

  5.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างศึกษาอาคาร 3 ช้ันข้ึนไปของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดังนี้ 
1.อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  4 ช้ัน  
2.อาคารธรรมรักษ์ 4 ช้ัน  
3.อาคารเมตตา 114 เตียง 5 ช้ัน  
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษานี ้มีระยะรวบรวม สำรวจแข้อมูล ระหว่างวันที่  1 

กันยายน ถึง 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
เครื่องมือการวิจัย  

ใช้แบบสำรวจและประเมินตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป ีพ.ศ.2555 ทั้งหมด  8 หมวด  
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ขั้นตอนการดำเนินการ 
1)ศึกษาข้อมูลอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2)จัดทำแบบสำรวจและประเมินอาคารของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีอ้างอิงจ ากข้อกำหนด
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็น
สถานบริการ พ.ศ. 2555 สำรวจและประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลอาคารที่เกี่ยวข้องและเดนิ
สำรวจสรุปผล 
3)วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจและประเมิน 

แบ่งผลการสำรวจและประเมินเป็น 3 ประเภท 
1.มี/ใช่การได้ หมายถึง การออกแบบเป็นไปตามอ้างอิงจากข้อกำหนดกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 
2555 ใช้การได้สมบูรณ์  
2.มี/ใช่การไม่ได้ หมายถึง การออกแบบเป็นไปตามอ้างอิงจากข้อกำหนดกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 
2555 ใช้การไม่สมบูรณ์ 
3.ไม่มี หมายถึง ไม่มีตามอ้างอิงจากข้อกำหนดกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 

6. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีศึกษากรณีแผนป้องกัน

อัคคีภัยในอาคารสูง 3 ช้ันข้ึนไป 
พบว่าอาคารของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ประกอบไปด้วย อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  4 ช้ัน อาคาร
ธรรมรักษ์ 4 ช้ันและอาคารเมตตา 114 เตียง 5 ช้ัน  มีการใช้งานในภารกิจกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนโซนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ และมีกระบวนการป้องกันอัคคีภัยดำเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการสถานบริการ 46  รายการจาก
ทั้งหมด 54 รายการ 
  1) และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันอัคคีภัยดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยหรือกฎหมายความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ 
    2) โรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีกระบวนการป้องกันอัคคีภัยตามแนวทางมาตรฐานความปลอดของ
อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบรกิารคือ การจัดการก่อนเกิดเหตุอคัคีภัย การจัดการขณะเกดิ
เหตุอัคคีภัย และการจัดการหลังเกิดเหตุอัคคีภัย 

3) โรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีการบริหารความเสี ่ยงด้านการป้องกันอัคคีภัยตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณธสุขในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรโดยมีเป้าหมายวิเคราะห์ความเสี่ยง
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และกำหนดแผนต่างๆเช่น  แผนตอบโต้เหตุอัคคีภัยเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุซึ่งต้องมี
การอบรบความรู้และทบทวนการซ้อมแผนตอบโต้เหตุอัคคีภัยประจำปีอย่างต่อเนื่องต่อไป 

7 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแผนบริหารความเสี ่ยงโรงพยาบาลวิเชียรบุรี กรณีแผนอัคคีภัยโดยใช้แบบ
ประเมินและสำรวจความปลอดภัยพบว่าอาคารทั้ง 3 ของทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีการดำเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายและพบอุปกรณ์และระบบทีเ่กี่ยวข้องกับการปอ้งกนั
อัคคีภัยตามมาตรฐานมีข้อบกพร่องในบางประเด็นที่ต้องแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้สมบรูณ์ดงัทีผู่้
ศึกษาได้เสนอแผนไปและในการศึกษานี้จะเป็นแนวทางให้ผู้ดูแลอาคารมีการตรวจสอบความพร้อมใช้
ของระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพที่จะเฝ้าระวังเหตุอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมใช้
เมื่อเผชิญเหตุ ฉะนั้นการตรวจสอบอาคารจากผู้ดูแลอาคารจึงเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน
อัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยตรวจสอบเบื้องต้นอย่างสะดวกในการวางแผนแก้ไขปรับปรุงระบบ
ป้องกันอัคคีภัยของอาคารทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกๆคนควรมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมื อช่วยวิเคราะห์
ความเสี่ยงแล้วสะท้อนข้อมูลให้ผู้ดูแลอาคารหรือคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเพื่อทบทวน
แนวทางให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินและสำรวจความปลอดภัยของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีพบว่ามีมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาคารสอดคล้องตามกฎหมายแต่ในการใช้งานจริงบางส่วนมีความไม่สะดวกเช่น 

1.ทางหนีไฟออกแบบมาให้คนเดินลงได้แต่ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยทางหนีไฟจะเป็นเส้นทาง
ลำเลียงผู้ป่วยลงมาเมื่อลองใช้งานจรงิในสถานการณ์เคลื่อนย้ายผู้ปว่ยด้วย spinal bord หรือเปลตัก ซึ่ง
ต้องใช้คนลำเลียงอย่างน้อย 2-4 คน ในทางเดินหนีไฟกลับพบว่าไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเลย
และจะยิ่งไม่สะดวกมากข้ึนกรณีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
แนวทางแก้ไข ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย soft stretcher ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าแต่ในความจริง
โรงพยาบาลยังมีอุปกรณ์ช้ินน้ีไม่เพียงพอมีเพียง 5 ช้ินซึ่งผู้ศึกษาได้นำเสนอแนวทางการบริหารอุปกรณ์
กับคณะกรรมการบริหารในแผนจัดซื้อประจำปี 

2. ทางหนีไฟบางอาคารมีช่องทางออกที่ไม่ได้เปิดสู่ภายนอกอาคารและมีสิ่งกีดขวางการออกสู่
ภายนอกอาคารและบางอาคารประตูทางออกล็อคปิดไม่สามารถเปิดออกได้โดยสะดวก 
แนวทางแก้ไข ผู ้ดูแลอาคารต้องมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟอย่างต่อเนื่องแจ้งแก้ไขปรับปรุงต่อ
หน่วยงานที่เอาของไปเก็บที่เส้นทางหนีไฟให้เส้นทางสะดวกโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 

3.เครื่องดับเพลิงที่อยู่ตามหอผู้ป่วยเป็นชนิด ผงเคมีแห้ง(ถังดับเพลิงสีแดง)เมื่อฉีดแล้วมีความ
สกปรกด้วยเป็นละอองฝุ่นจำนวนมากและจะยิ่งมีความเสียหายมากขึ้นเมื่อต้องฉีดพ่นในจุดที่มีเครื่อง
ทางการแพทย์ชนิดซับซ้อน 
แนวทางแก้ไข จัดหาถังดับเพลิงชนิดถังสีเขียวเข้าไปทดแทนเพื่อให้ถูกต้องตามมตรฐาน 

4.ในกรณีอาคารที่สูงมากกว่าสามช้ันพบว่าวิธีที่เป็นมาตรฐานของแต่ละอาคารเมื่อมีเหตุอัคคคี
ภัยคือต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเปลตักซึ่งเมือลองเคลื่อนย้ายแล้วจะพบความไม่สะดวกในการเคลือน
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ย้ายและใช้เวลามากในการเคลื่อย้ายผู้ป่วย 
แนวทางแก้ไข พิจารณาวิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรอกหนีไฟซึ่งเป็นคำแนะนำจากสมาคมดับเพลิงแห่ง
ประเทศไทยว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

5.เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารไม่เข้าใจเรื่องแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินอาจหนีเอา
ตัวรอดโดยไม่มีรูปแบบมีมีมาตรฐาน 
แนวทางแก้ไข  ผู้เผชิญเหตุอัคคีภัยควรมีความรู้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบัญชาการสั่งการ   
ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และเมื่อเหตุสิ้นสุดลง มีการกำหนดแผนอัคคีภัยของหน่วยงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยมีการกำกับซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปีก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานมี
ความเข้าใจในเรื่องการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเหล่าน้ี ได้  

แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันหลายๆ หน่วยงาน ยังไม่ได้ใส่ใจกับการวางแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านอัคคีภัยเท่าไรนักเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัคคีภัยเพื่อวางแผนตรวจสอบอาคารเพื่อ
วางแผนป้องกันและแก้ไขให้เกิดความพร้อมตามมาตรฐานความปลอดภัยจึงเป็นสิ ่งที ่จำเป็นที่ทุก
หน่วยงานควรดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและหากมีการศึกษาเพิ่มเติม
ในครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้เหตุอัคคีภัยว่ามีความเข้าใจพร้อม
ปฏิบัติอย่างไร 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
กรณีศึกษา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

                  

 ฐิติภัทร บุญแท้ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 3.)เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมระว่างหน่วยงานราชการด้วยกันมีความร่วมมือที ่ดี มีการ
ประสานงานบูรณาการร่วมกัน แต่ความความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำหมู่บ้านและ
ประชาชนในพื้นที่ ในบางกรณีมีน้อย เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การให้ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นั้นเป็นเพราะขาดความคุ้นเคย ไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ และกลัวการเกิดอันตราย
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน และการมีปัญหาข้อขัดแย้งกับญาติหรือผู้ปกครองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด  ส่วนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอืน่ ๆ  เช่น การณรงค์เดิน-ว่ิงต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดประชาชนในพื้นที่จะเข้ามามสี่วนร่วมมากกว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบในด้านอื่นคือ ด้านบุคลากร
มีไม่เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้านงบประมาณมีไม่เพียงพอ และปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่
ความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
......................................... 

นักศึกษาคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคพิเศษ  จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
13/4 หมู่4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 
Email: thboontae@gmail.com 
 

1.บทนำ 

“ยาเสพติด” ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลกที่หลายๆประเทศต้องเผชิญ และหาแนวทาง
แก้ปัญหา แต่เหมือนว่ายิ่งปราบปราม กวาดล้าง จับกุม สถิติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้น 
จนมีการประมาณการว่า เงินที่ทั่วโลกต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับยาเสพติดผิดกฎหมายสูงกว่า 327 ,213 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่า 11 ล้านล้านบาทต่อปีมีรายงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติ ดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ระบุว่า มีประชากรประมาณ 243 ล้านคน 
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หรือ 5% ของประชากรโลก ที่อายุระหว่าง 15-64 ปี ใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย มีผู้ใช้ยาเสพติดที่มีปัญหา
ประมาณ 27 ล้านคนหรือ0.6%ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกหรือ1คนในทุกๆ200 คน(ไทยรัฐออนไลน์ , 
2560)   

รายงานยาเสพติดโลกฉบับล่าสุดซึ่งจัดทำโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime--UNODC) ระบุว่า คาดว่ามีคนทั่วโลก
ราว 35 ล้านคนทุกข์ทรมานจากอาการความผิดปกติจากการใช้ยาเสพติดและจำเป็นต้องรับการรักษา 
(บี.บี.ซี.นิวส์, 2562) 
 ประเทศไทยในปัจจุบันยาเสพติตเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศ ที ่ทุกภาคส่วนให้
ความสำคัญ และพยายามร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ถึงแม้ว่าทางรัฐบาล
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพยายามร่มกันแก้ไขแล้วก็ตาม แต่ก็มิทำให้ปัญหายาเสพติดหมด หรือลด
น้อยลงแต่อย่างใด นับวันปัญหาดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้เสพ 
ผู้ขาย มีจำนวนเพิ่มขึ้น และผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีแนวโน้มอายุน้อยลง อาจจะเป็นเพราะความทันสมัย
ของเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และราคายาเสพติดที่ลดลงอย่างมากจึงทำให้การเข้าถึงยาเสพติดได้
ง่ายขึ ้น ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562(
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2561,หน้า. 38)   สถิติปัญหายาเสพติดที่
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะ
ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561  สามารถยึดยาบ้า
ได้ 302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม ปริมาณยา
เสพติดที่ลักลอบ นำเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติดลดลง โดยเฉลีย่
ยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) 

ปัจจุบันภาครัฐได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่หาวิธีการแนวทางแก้ไขปัญหา โดยกำหนดให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน ทั้งในเรื่องการเฝา้ระวัง การป้องกัน การ
บำบัดรักษา และการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา  และสร้าง สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ทำ ให้เกิดความร่วมมือและมีพลังในการแก้ไข ปัญหาได้อย่างยั่งยืนที่แท้จริง 

2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
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3.วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนในอำเภอน้ำปาด ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษายาเสพติด   ปี พ.ศ. 2562  แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาติดตามผู้เสพติดยาเสพติด และด้านการบริหารจัดการให้เกิด
การบูรณาการ    ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบใน
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ในอำเภอน้ำปาด จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนกรณีศึกษา อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์ โดยใช้แนวคำถาม
ประกอบการพูดคุย โดยมีลักษณะคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ ได้พูดคุย แสดงเหตุผล  และแสดง
ความเห็นไปในตัว ซึ่งใช้อุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์เช่น อุปกรณ์บันทึกเสียง แบบสอบถาม สมุด
บันทึก ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยเบื้องต้นผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชนเกี ่ยวกับปัญหายาเสพติด บทบาทของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมและ
ผลกระทบต่างๆ  ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เก็บข้อมูลการศึกษาโดยการ
สังเกตการณ์ จากการลงพื้นที่ไปมีส่วนร่วมกับหมู่บ้านชุมชนในการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น 
การทำประชาคมหมู่บ้าน การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 3.การรวบรวมศึกษาเก็บข้อมูลเอกสารจาก
สนทนากลุ่ม 

  ประชากร กลุม่ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมลู ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มบีทบาทสำคัญ
ในการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่้าน/ชุมชน ทั้งในด้าน การป้องกัน การปราบปราม การ
บำบัดรกัษา การติดตามช่วยเหลอืผูผ้่านการบำบัดฟื้นฟู จากทุกภาคส่วน ดังนี้  1.)บุคลากรภาครัฐ  
เจ้าหน้าที่ ศปปส.   อำเภอน้ำปาด 1 คน,ตำรวจ 1 คน , สาธารณะสุข 1 คน ,เจ้าหน้าที่ อบต. 1 คน    2.) 
ผู้นำชุมชน  กำนัน  3  คน   ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน  4 คน  3.) ประชาชนในพื้นที่ จำนวน  
5  คน 

4. ผลการศึกษา 

 ผลจากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าทุกหมู่บ้านในอำเภอน้ำ
ปาดมีปญัหาเรื่องยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้สพเป็นกลุม่วัยรุ่นที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หรืออาจมีบ้างในกลุ่ม
วัยกลางคนผู้ใช้แรงงาน ในส่วนของผู้จำหน่ายกจ็ะเป็นผูจ้ำหน่ายรายย่อย รายใหญ่ๆโดนดำเนินคดีไป
แล้ว      ยาเสพติดที่มีปัญหามากที่สุดคือ ยาบ้า รองลงมา คือกัญชาทีเริ่มระบาดตามกระแสของสังคม 
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 4.1 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 
      1) ด้านการป้องกันยาเสพติด  ในด้านการป้องกันยาเสพติดจะประกอบไปด้วยหลายภาค
ส่วนที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องคือ  
 1. ภาคส่วนหน่วยงานของราชการได้แก่ ฝ่ายปกครอง (ศ.ป.ป.ส.อ.) ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ตำรวจ สาธารณะสุข โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ค่อนข้างจะมีการบูรณาการณ์
ร่วมกันได้ดี โดยผู ้ให้ข้อมูลทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่มีปัญหาในการประสานงานร่วมกันในบางครั้งก็
สามารถประสานงานงานกันแบบเร่งด่วนไม่ต้องมีแบบแผนพิธีการ  
  2. ภาคส่วนกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) 25 ตาสับปะรด   กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน และการสนทนากลุ่ม
มีความเห็นในทางเดียวกันว่าผุ้ที่เป็นกรรมการหรือสมาชิกในกลุ่มต่างนั้นจริง ๆ  แล้ว ส่วนใหญ่ก็เป็น
บุคคลเดียวกัน แต่ทำหลายหน้าที่ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ในอำเภอน้ำปาด แยกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 การประชุม/ประชาคม ในหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาและข้อมูลผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
กับ     พบว่าในการร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านนั้นจะมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุเพราะเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลุ่ ม
ผู้ชายวัยทำงานและกลุ่มวัยกลางคนจึงต้องไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งเริ่มงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น จึง
มักจะให้ผู้สูงอายุไปประชุม แต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูทำงาน หรือเก็บเกี่ยวก็จะมีผู้เข้าร่วมเยอะข้ึน และ
พบว่าในการประชุมนั้นส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุก็มักจะไม่ค่อยออกความคิดเห็นเป็นผู้รับฟังอย่างเดียว 
กลุ่มประชาชนในพื้นที่มีความเห็นเพิ่มเติมว่า บางครั้งเคยเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ 
หรือไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจึงไม่อยากเข้าร่วมประชุม สอดคล้อง กับงานวิจัย กฤษฎา นาค
ประสิทธิ์ (2557)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการค้นหา ปัญหา/สาเหตุ
และวางแผนดำเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการมี
ส่วนร่วมจัดทำ แผนงาน/โครงการในการป้องกันปัญหายาเสพติดคนในชุมชน ร่วมวิเคราะห์ปัญหา/
สาเหตุของปัญหายาเสพติดในชุมชนและเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือน้อยที่สุด  
 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความเห็นว่ายังมีน้อยแม้จะ
มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติดแต่การจัดอบรมสว่นใหญ่จะมีขึ้นในส่วนของ
สถานที่ราชการเช่น ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
อบรมกลุ่มเดิม ๆ  ไม่กระจายไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่แท้จริง สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ธีระ แก้วกล้า (2548)   ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 293 คนจากคณะกรรมการหมู่บ้านอำเภอเมืองจงัหวัดกาญจนบุร ีผลการศึกษาพบว่าระดับการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลางโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการประชุมเกี่ยวกับยาเสพติดมีประมาณปีละ 1-2 ครั้ง 
 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผู้ใหข้้อมูลทกุคนมีความเห็นในทางเดียวกันว่า ถ้าเป็น
กิจกรรมที่เกี ่ยวกับการแข่งขันกีฬา การวิ ่งเพื่ อสุขภาพ จะมีผุ ้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะ โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เปน็กลุม่ใช้แรงงาน และวัยรุ่น หน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้แก่ ทางอำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนถ้องถ่ิน สาธารณะสุข 

 2) ด้านการปราบปรามยาเสพติด  
 ผู ้ให้ข้อมูลทุกคนมีความเห็นในทางเดียวกันว่าหน่วยงานหลักที ่ดำเนิ นการในการ
ปราบปรามยาเสพติดก็คือ ตำรวจและฝ่ายปกครอง การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ
ค่อนข้างเป็นไปด้วยดี การประสานระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำหมู่บ้านในการร่วมกันตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดในหมู่บ้านค่อนข้างดี แต่ที่มีปัญหาคือ การให้ข้อมูลข่าวสารเบาะแสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดจากผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลในส่วนของกลุ่มผู้นำชุมชนมีความเห็นในทางเดียวกันว่า
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่จริงจงัเท่าที่ควร เรื่องการมีส่วนร่วมในการให้เบาะแสข้อมลู
นั้นถ้าทราบก็จะให้ข้อมูล แต่ก็จะให้แก่เจ้าหน้าที่    ที่ไว้ใจเท่านั้น เพราะกลัวเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล 
ความเห็นของกลุ่มประชาชนในพื้นที่เป็นไปในทางเดียวกันว่า ไม่กล้าให้ข้อมูลเนื่องจากกลัวเรื่องความ
ปลอดภัย ความลับของข้อมูล แต่ถ้าเป็นลูกหลานของตนเองจะกล้าให้ข้อมูล แต่จะให้ข้อมูลแก่ผู้นำ
หมู่บ้านก่อน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชนภรณ์ สังสนา (2558)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบล ลำพญากลาง อำเภอหมวก
เหล็ก จังหวัดสระบุรี จากการศึกษา พบว่าประชาชนในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญากลาง 
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม อยู่ใน
ระดับน้อย และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อยู่ในระดับน้อยที่สุดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหายาเสพติด เป็นเรื่องอันตราย 
เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง จึงไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวและมีส่วนร่วมน้อย การที่จะทำให้ทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดเรื่องที่
ค่อนข้างทำได้ยาก 

 3)ด้านการบำบัดรักษาและติดตามผู้บำบัดยาเสพติด 
 หน่วยงานภาครัฐที่มบีทบาทในด้านการบำบัดรักษาได้แก่ ฝา่ยปกครอง(ศปปส.อ.)และฝ่าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นผู้ค้นหาผูเ้สพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามกฎหมายทัง้ในในระบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ระบบ matrix program ในโรงพยาบาล และระบบบงัคับบำบัดของกรมควบคุมความ
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ประพฤติ  ในส่วนของสาธารณะสุขและโรงพยาบาลเป็นศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่
กระบวนการบำบัดต่าง ๆ  ภาคส่วนของผู้นำหมู่บ้านมบีทบาทในการให้ข้อมูลผู้เสพ และร่วมดำเนินการ
ตรวจปสัสาวะกลุ่มเป้าหมายกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคสว่นของประชาชนน้ันให้ความเห็นว่า วิธีการ
บำบัดรกัษาผู้เสพยาเสพติดในปัจจุบันไมป่ระสบความสำเร็จ เนื่องจากเมื่อผูบ้ำบัดผ่านการบำบัดตาม
กระบวนการมาแล้ว กลับมาอยู่ในชุมชนก็ไม่เลิก กลบัมาเสพเหมือนเดมิจึงมีความรวมมอืในส่วนน้ีน้อย 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ   ชนภรณ์ สังสนา (2558) ศึกษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญากลาง อำเภอหมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี  จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญากลาง 
อำเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบรุีพบว่า  ด้านการบำบัดรักษากับด้านการปราบปรามยาเสพติด ประชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
คิดว่าปัญหายาเสพติด เป็นเรือ่งอันตราย เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง จึงไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยว
และมสี่วนร่วมน้อย การที่จะทำใหทุ้กภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติดเรือ่งที่ค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรอือำนาจใด ๆ ของรัฐมา
บังคับ ให้ดำเนินการหรอืรองรบัความปลอดภัย และใหบ้ทบาทภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาอย่างเป็นรปูธรรม   
 4.2 ปัญหา/อุปสรรค ปัจจัยในการมีส่วนร่วม 
 (1) ปัญหาความร่วมมือในการให้เบาะแส ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ความเห็นจาก
ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปในทางเดียวกันคือ การขาดการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
เบาะแสจากผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดจากการให้ข้อมูล
ของกลุ ่มผู ้นำชุมชนส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือถ้าทราบขอมูลก็จะบอกแต่จะบอกแก่
เจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยและไว้ใจได้เท่านั้นเพราะไม่มั่นใจในการเกบ็ความลับผู้ใหข้้อมูลทีผ่่านมาก็จะได้รบัการ
แจ้งให้ข้อมูลเบาะแสในพื้นที่จากกลุ่มที่ตั้งขึ้น เช่น ชรบ.  25 ตาสับปรด คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ประชาชนในหมู่บ้านบ้าง โดยเฉพาะจากผู้ปกครองและญาติพี่น้องของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น สอดคล้อง
กับความเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่า ในส่วนของผู้จำหน่ายจะไม่ค่อยทราบข้อมูล แต่ในส่วนของผู้เสพ
นั้นถ้าเป็นลูกหลานของตนจะแจ้งข้อมูลแก่ผู ้นำ แต่ถ้าเป็นคนอื ่นที ่ไม่ใช่ลูกหลานก็จะไม่อยากยุ่ง
เกี่ยวเนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัย และการมีปัญหากับผุ้ปกครองหรือญาติพี่น้องของบุคคลนั้น 
 (2) ปัญหาด้านบุคลากร กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐมคีวามเห็นไปในทางเดียวกันว่า บุคลากร
ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีน้อยไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็มีศักยภาพไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 
บุคลากรมีอายุเยอะ ขาดความรู้ความสามารถความทุ่มเท และไม่มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ ผู้รับผิดชอบ
ด้านยาเสพติดจะต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ด้วยอีกหลายด้าน บางครั้งจึงไม่สามารถปฏิบัติงานด้านยาเสพ
ติดได้เต็มที่สอดคล้องกับความเห็นของกลุ ่มผู้นำและประชาชนในพื้นที่ที ่เห็นว่าการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่จริงจังเท่าที่ควร 
  (3) ปัญหาด้านงบประมาณ กลุ ่มเจ้าหน้าที ่ของร ัฐให้ข้อมูล ว่ามีป ัญหาในเรื ่อง
งบประมาณความไม่คล่องตัวและไม่เพียงพอในการดำเนินงานบางอย่างเช่นในการจับกุมผู้จำหน่ายยา
เสพติดซึ่งบางครั้งต้องใช้จำนวนที่เยอะ และปัญหาในเรื่องของกฎเกณฑ์การเบิกจ่าย ในส่วนของกลุ่ม
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ผู้นำชุมชนมีความเห็นว่า ถ้ามีงบประมาณในด้านยาเสพติดโดยเฉพาะก็จะทำให้การปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน เพราะในปัจจุบันการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้านของ 
ชรบ. การนำลูกบ้านประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ ่งในบางหมู ่บ้านในอำเภอน้ำปาด
ระยะทางค่อนข้างไกล ทางผู้นำและหมู่บ้านจะต้องหางบประมาณเอง    
   (4) ปัญหาเรื ่องอำนาจหน้าที ่ ในส่วนของเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่ วนตำบลมี
ความเห็นว่าเนื่องจาก อบต.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจับกุมปราบปรามยาเสพติกโดยตรง แต่มี
หน้าที่ในด้านการป้องกัน และการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา ในบางครั้งจึงประสบ
ปัญหาว่ากลุ่มเป้าหมายจะให้ความร่วมมือน้อยไม่เกรงกลัวเนื่องจากไม่มีอำนาจจับกุม ในส่วนของผู้นำ
หมู่บ้านให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ.อย่างเช่น การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หรือ
การออกตรวจความเรียบร้อยในหมู่บ้าน ยังขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองเข้าร่วมด้วยจะทำให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่มากข้ึน 
 

5. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
    (1) การจะสร้างความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่
แท้จริงได้น้ัน จะต้องสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในโทษภัยของยาเสพติด และผลกระทบของ
ยาเสพติดที่อาจเกิดข้ึนในหมู่บ้าน และให้ปะชาชนในพื้นที่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปตามที่ (ยุพิน ระพีพันธ์ุ , 2544: 21-22) เสนอว่าปัจจัยพื้นฐานในการมี
ส่วนร่วมของประชาชน คือ ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริง ชาวบ้านจะเข้าร่วมกิจกรรมใด 
กิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากรหรืออื่น ๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 1) การ
มองเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในสิ่งทีต่นทำไป ซึ่งถือเป็น เรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิง่จงูใจ 2) 
การได้รับคำบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพื่อนบ้านให้เข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจ เป็นตัวนำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
ของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ  
              (2) เพิ่มการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปญัหายาเสพติดให้มากขึ้น ให้ทั่วถึง และ
ตรงตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างความคุ้นเคยความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นำ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ในภาคส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการบรูณาการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง 
ในการเข้าพื้นที่ดำเนินการด้านยาเสพติด การจัดกิกรรมในด้านการป้องกันควรจัดให้มมีากขึ้น เช่นการ
แข่งขันกีฬา การเดินว่ิงรณรงค์ยาเสพติด เพราะประชาชนจะเข้าร่วมในกจิกรรมเหล่าน้ีมากกว่า  
               (3) ด้านกำลังพล ควรจัดให้มีกำลังพลใหเ้พียงพอและมผีู้รบัผิดชอบงานยาเสพติดโดยเฉพาะ
ในแต่ละหน่วยงาน 
                  (4) ด้านงบประมาณควรให้ความสำคัญในการจัดสรรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในแต่
ละหน่วยงาน 
      (5) ควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ความดีความชอบ ประกาศเกียรติคุณ โล่
รางวัล ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
 (6) ควรจะมีการฝึกอบรม ทบทวน บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดให้มากข้ึนเพื่อ
ความเช่ียวชาญและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ศึกษาปัจจัยพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 
แบบประคับประคองของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

 
 

เตือนใจ ตัณฑ์พะลัง25 
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 26 

 
 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะ

ท้ายแบบประคับประคองของพยาบาล ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อนำผลการศึกษาไปเปน็
แนวทางในการเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองเพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ ทักษะ การสื่อสารจริยธรรมของพยาบาลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ ่มตัวอย่างพยาบาลในเขตพื้นที ่โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก จำนวน 225คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ โดยการวิเคราะห์  One-Way ANOVA โดยกำหนดค่านัยสำคัญ
ทาง สถิติไว้ที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 97.78 อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ31.56  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  31-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ28.44  ลำดับถัดมาคือช่วงอายุ  41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ26.22  และช่วงอายุ  51-
60  ปี คิดเป็นร้อยละ 13.78 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเป็นละ 99.56 นับถือศาสนาคริสต์ 
คิดเป็นร้อยละ 0.44 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับช้ันปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 94.22 และระดับช้ันปริญญาโท คิดเป็นละ5.78  ตำแหน่งการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ตำแหน่ง
พยาบาลระดับปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ54.67 และระดับพยาบาลชำนาญการ คิดเป็นร้อยละ45.33 
สถานที่ทำงานในแผนกต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในแผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรมมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 34.67 รองลงมาอยู่แผนกอายุรกรรมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 ลำดับถัดมาแผนกศัลยกรรม 
คิดเป็นร้อยละ12.44 หอผู้ป่วยพิเศษคิดเป็นร้อยละ 12.44 เท่ากัน หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 6.67 และหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์คิดเป็นร้อยละ5.33   ประสบการณ์การทำงานกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การทำงานในช่วง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ42.67 ในช่วง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ
13.78 ในช่วง 16-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 14.22 ในช่วง21-25 ปี  คิดเป็นร้อยละ16.44 ในช่วง 26-30ปี 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 และประสบการณ์การทำงานมากกว่า30ปี คิดเป็นร้อยละ 4.89 ประสบการณก์าร
ได้รับการสูญเสีย บุคลอันเป็นที่รัก เคยไดรับการสูญเสียบุคลอันเป็นที่รักคิดเป็นร้อยละ 73.78 และไม่
เคยได้รับการสูญเสียบุคลอันเป็นที่รัก คิดเป็นร้อยละ 26.22 ประสบการณ์เคยได้รับการอบรมการดูแล

                                                   
25 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
26 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แบบประคับประคองไม่มีประสบการณ์เคยผ่านการอบรมการดูแลแบบประคับประคอง คิดเป็นร้อยละ
67.11 แลมีประสบการณ์ เคยได้รับการอบรมการดูแลแบบประคับประคอง คิดเป็นร้อยละ 32.89  
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญงิ 
อายุ ระคับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ศาสนา และ  หน่วยงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ
การพยาบาลที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ( P-Value >0.05)หรือที่กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือ เพศ อายุ ระคับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ศาสนา หน่วยงานและประสบการณ์การสูญบุ
คลอันเป็นที่รัก ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบแประคับประคองไม่
ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ 8-11 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัยพยาบาลส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ได้แก่  
ความรู้ ทักษะ จริยธรรม จิตวิญญาณ ศาสนาและการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบประคับประคองที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
อยู่ที่ระดับ 0.632**,0.519**,0.807**และ 0.737** ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : ความรูค้วามเข้าใจ, ผู้ป่วยระยะท้าย,การดูแลแบบประคบัประคอง 
 
1.บทนำ 
 การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ว่าเป็นวิธีการดูแลผู ้ป่วยที่เป็นโรคที่
รักษาไม่หาย โดยให้การป้องกัน บรรเทาอาการ ตลอดจนการบรรเทาความทุกข์ทรมานด้านต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน เป็นการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ อันได้แก่ กาย ใจ ปัญญา และสังคมของ
ผู้ป่วย  สถานการณ์ Palliative Care ทั่วโลก พบว่า แต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายราวๆ 40 
ล้านคน ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง (WHO ,2562)   
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 40 ล้านคนทั่วโลก มีเพียง 14% เท่านั้น ที่ได้รับการดูแลแบบ Palliative care 
(WHO,2562) ระบุตัวเลขผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการแบบ Palliative care ทั่วโลก แบ่งเป็นประเภท
ของโรค ดังนี้โรคหัวใจและหลอดเลือด 38.5%โรคมะเร็ง 34%โรคด้านระบบทางเดินหายใจ 10.3% 
AIDS 5% โรคเบาหวาน 4.6%  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโรคอื่นๆ ที่ต้องการการดูแลแบบ Palliative care 
ด้วยเช่นกัน อาทิ ไตวาย โรคตับเรื้อรัง โรคปลอกประสาทเสื่อม พาร์กินสัน  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 
กลุ่มโรคความผิดปกติทางระบบประสาท สมองเสื่อม ความพิการแต่กำเนิด วัณโรคดื้อยา กลุ่มผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่มักต้องเผชิญกับอาการเจบ็ปวด โดย 80% ของผู้ป่วย AIDS และมะเร็ง และ 67% 
ของกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง    จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวด
ตั้งแต่ระดับทนรับไหวไปจนถึงระดับรุนแรงในช่วงสุดท้ายของชีวิต    สถานการณ์ด้านสุขภาพคนไทย
พบว่าคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
กลุ่มโรคมะเร็งและโรคทางหลอดเลอืดซึ่งเปน็โรคที่ต้องการดูแลแบบประคับประคองในระยะยาวเมือ่โรค
ทรุดลงไม่สามารถรักษาให้หายขาดและเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์
ข้ันสูงในการพยุงชีวิตทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจการเสียชีวิต
จึงเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลเป็นหลักซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือน
สุดท้ายของชีวิตมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร



576 

 

ของไทยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน ในปี 2557(ร้อยละ 14.9) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 
20.5 ล้านคน(ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 ประเทศไทยจึงก้าวสู่สงัคมผู้สงูอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2558 
กระทรวงสาธารณสุขได้คัดกรอง สุขภาพผู้สูงอายุ 6,394,022 คน พบว่าประมาณ 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 
21) เป็นผู้สูงอายุที่เจบ็ปว่ยจากโรคเรือ้รงัมีภาวะพึ่งพงิติดบ้าน ติดเตียงมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึน         เหตุผล
ที่ทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้าถึงบริการ Palliative care ไม่ได้ หรือเข้าถึงได้ยากนั้น ประกอบด้วย 
1.Palliative care ไม่ถูกนับรวมไว้ในระเบียบด้านสาธารณสุขสากล  2.การฝึกอบรมผู ้เชี ่ยวชาญ
สาธารณสุขเพื่อให้บริการ Palliative care มีจำกัด หรือบางแห่งก็ไม่มีการฝึกอบรมเลย   3.มีข้อจำกัด
เรื่องการเข้าถึงกลุ่มยาระงับหรือบรรเทาอาการปวด ซึ่งเป็นตัวยาจำเป็นในบางกลุ่มโรค 4.ไม่เข้าใจแก่น 
นโยบาย หรือประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care 5.
วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับความตายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 6.ความเข้าใจผิดเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care เช่น เข้าใจว่าคือการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มมะเร็ง หรือเข้าใจ
คำว่า “ระยะสุดท้าย” ว่าเป็นการมีชีวิตเหลือแค่ไม่นาน เช่น ผู้ป่วยเหลือเวลาอีกแค่ 1 สัปดาห์ 7.เข้าใจ
ผิดเรื่องการใช้กลุ่มยาระงับปวดว่าจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากกว่าเดิม ผลการศึกษาในปี 2554 เรื่องการ
รักษา Palliative care ของ 234 ประเทศ พบว่ามีเพียง 20 ประเทศเท่านั้น ที่มีระบบการดูแลผู้ป่วย
แบบ Palliative care ขณะที่ 42% ของพื้นที่ที่ศึกษาไม่มีการรักษาแบบ Palliative care เลย  ระบบ
ระเบียบด้านสาธารณสุขต้องรองรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care เช่น นโยบายทาง
สาธารณสุขต้องมีการกำหนดโครงการเรื ่องการดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ  Palliative care จัด
ฝึกอบรมหรือสร้างทรัพยากรบุคคลด้าน Palliative care ให้มากขึ้น ไม่ใช่แค่กลุ่มแพทย์และพยาบาล 
แต่รวมถึงอาสาสมัครด้วย รวมถึงการออกนโยบายที่เอื้อให้คนไข้เข้าถึงกลุ่มยาบรรเทาอาการปวด 

การดแูลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่า
จะมีเวลาในการมีชีวิตอยู่อย่างจำกัด การดูแลมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองมีความต้องการที่ซับซ้อนใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะความต้องการการช่วยเหลือเพื่อลดความทุกข์ทรมานด้านร่างกาย  ด้านจิตใจจาก
ความรู้สึกสูญเสีย เศร้าโศก การถูกแยกจากสังคมเนื่องจากการเจ็บป่วยที่รุนแรง ตลอดจนความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณ พยาบาลที่ให้การดูแลผู ้ป่วยและครอบครัวในระยะนี้ต้องใช้ความรู ้ ทักษะ  และ
ความสามารถเฉพาะด้านในการให้การดูแล เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมาน ให้มีคุณภาพชีวิตและคงไว้ซึ่ง
ศักดิ์และศรีของความเป็นบุคคล บทความนี้นำเสนอการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของวัต
สันในการพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวระยะประคับประคอง  โดยนำเสนอกระบวนทัศน์ของทฤษฎี 
ข้อตกลงเบื้องต้นและปัจจัยการดูแล และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการให้คุณค่า
ของบุคคลในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งที่ควรได้รับการดูแล  ทฤษฎีการดูแลมนุษย์ของวัตสันเป็นแนวทางให้
พยาบาลสามารถให้การดูแล (Caring) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวได้
อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ 

จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองในปี 
2560  จำนวน 723 คน ปี 2561 จำนวน 1,128 คนและปี 2562 จำนวน 1,057 คน และการศึกษาที่
ผ่าน มาพบว่าพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางจริยธรรม  
ได้แก่ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารยาแก้ปวดให้แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ปัญหาการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทีจ่ะใหก้ารรกัษาเพื่อยืดชีวิตหรือการ
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ตัดสินใจยุติการรักษาสอดคล้องกับการศึกษาที่ว่าพยาบาลยังมีข้อจำกัดในประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ทำให้เกิดความกลัวและไม่มั่นใจในการให้ความดูแลผู้ป่วยและครอบครัว  ดังนั้นผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการรับรู ้และประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพจะมี ผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลผู้ปว่ยระยะสดุท้ายและคุณภาพการพยาบาล   ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัยการดูแลผูป้ว่ยระยะ
ท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและพฤติกรรม
บริการการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เหมาะสมกับการทำงานของพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการบริการพยาบาลของ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ 
ประคับประคอง 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความรู้ของพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะท้าย 
แบบประคับประคอง 

1.2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ 
ประคับประคอง 

1.2.4 เพื่อศึกษาจริยธรรมของพยาบาลทีส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ 
ประคับประคอง 

1.2.5 เพื่อศึกษาการสื่อสารของพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ 
ประคับประคอง 

 
3.สมมติฐานการวิจัยการศึกษาวิจัยเรื่อง 

 ปัจจัยพยาบาลที่ส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่ วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ของ
พยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
 
4.การทบทวนวรรณกรรม 
 ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประกอบด้วย ประสบการณ์ เพศ อายุ เวลาในการทำงาน เชาว์ปัญญา สถานภาพการสมรส การศึกษา 
และการอบรมเพิ ่ม ที ่ม ีผลต่อต่อคุณภาพการดูแลผู ้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ปัจจัย 
(Predisposing Factors) หมายถึง ปัจจัยที ่เอื ้ออำนวย หรือยับยังแรงจูงใจของบุคคลที่ม ีต ่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพ องค์ประกอบของปัจจัยได้แก่ ความรู้ ทัศนคติความเช่ือค่านิยมและการ
รับรู้ นอกจากนี้ยังรวมถึง ปัจจัย ด้านประชากร และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตร
โรจน์ (2551) ให้ข้อเสนอว่า แรงจูงใจในการทำงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานการที่บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานสูงจะส่งผลให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
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นอกจากแรงจูงใจในการทำงานแล้วพยาบาลวิชาชีพต้องมีสมรรถนะ กล่าวคือ มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับงานการพยาบาลที่ตนรับผิดชอบอันจะ
ส่งผลให้งานนั้นๆสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 พยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย คือการดูแลสุขภาพ
ของผู้รับบริการทั้งในภาวะสุขภาพดีภาวะเสี่ยงภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน  และเรื้อรัง เพื่อให้มีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆลุกลามจนรักษาไม่หายตาม
อาการจวบจนเสียชีวิต มุ่งให้ความสุขสบายแก่ผู้ป่วย ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากความปวด ครอบคลุม
ถึงจิตวิญญาณ และตระหนักถึงการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (dignified death) จึง
จำเป็นต้องจัดบริการให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ  พยาบาลผู้ปฏิบัติงานจึง
ต้องผสมผสานองค์ความรู ้ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขในการให้บริการครอบคลุมทั้งการ
ส่งเสริมการ ป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้สามารถ
ให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องพัฒนาทั้งในระดับบุคลากร พยาบาล 
และระดับหน่วยงานที่ ทำร่วมกันอย่างมี แบบแผน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน (มลฤทัย แก้วกิริยา, 2546)  
 ดังน ั ้นพยาบาลท ี ่ม ีความรู ้และประสบการณ์ การด ูแลผู ้ป ่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองจะสามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  และตอบสนองความต้องการ
ผู้ป่วยได้ตามองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมจะส่งผลต่อคุณภาพการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
 ความสัมพันธ์ด้านความรู้ และทักษะ ของพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้ ให้ความหมาย Palliative 
Care ว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายผูป้่วยที่มีอาการของโรคต่างๆลุกลามจนรักษาไม่หาย และแพทย์ไม่
มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป นอกจากรักษาดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
ตามอาการจวบจนเสียชีวิต มุ ่งให้ความสุขสบายแก่ผู ้ป่วย ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากความปวด 
ครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และตระหนักถึงการตายอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (dignified 
death) รวมถึงครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย และหลังเสียชีวิตแล้วครอบคลุมการดูแลทั้งหมด
ความทุกข์ทรมาน การควบคุมอาการความปวดและอาการไม่สุขสบายอื่นๆรวมทั้งปัญหาด้านจิตใจ 
สังคม จิตวิญญาณ เป้าหมายของ Palliative Care คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู ้ป่วยและ
ครอบครัวโดยการช่วยให้ผู ้ป่วยได้มีชิวิตอย่างสมบรูณ์เท่าที ่จะเป็นไปได้จนเสียชีวิตและครอบครัว
สามารถ เผชิญกับช่วงระยะเวลาของความเจ็บป่วย   
  Kolcaba ให้ความหมายของความสุขสบายว่า เป็นความรู้สึกที่เกิดข้ึน เมื่อบุคคลได้รบั
การตอบสนองความต้องการการดูแลด้านสุขภาพ (Health Care Needs) โดยการปฏิบัติการพยาบาล 
(Nursing Interventions) ผ่านปัจจัยร่วมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรู้สึกสุขสบายในแต่ละด้านของ
บุคคลเป็นตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variables) เช่น ประสบการณ์ อายุ ทัศนคติ ภาวะทาง
อารมณ์ระบบสนับสนุน การพยากรณ์โรค และสถานะทางการเงิน เป็นต้น   
              พยาบาลต้องตระหนักว่าผู ้ป่วยแต่ละคนต่างมีมุมมองของชีวิตที ่แตกต่างกันมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อชีวิตและความเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน อันเกิดจาก ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
ปรัชญาชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยบางรายสามารถยอมรับความจริงได้เคารพในความเป็นบุคคลของ
ผู้ป่วยไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในสภาพน่ารังเกียจสักเพียงใด มีความอดทนและเพียรรอคอยเวลา เพื่อให้ผู้ป่วย
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ได้ค้นพบตนเอง และยอมรับต่อสภาพของตนตามที่เป็นจริงไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีใครสัก
คนอยู่กับเขาเสมอดูแลเอาใจใส่อย่างจริงใจเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผูป้่วย
และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทันทีโดยคำนึงอยู่เสมอว่าผู้ป่วยคือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและความรักสร้างความศรัทธาและความหวังมีชีวิตอยู่กับความจริงสร้างความหวงัและ
ศรัทธาที่เป็นไปได้และเช่ือในความเป็นไปแห่งอัตวิสัยของชีวิตบนโลก ทั้งของตนเองและผู้อื่น  
        พยาบาลคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่ต้องมีทั้งความสุขและความทุกข์ชีวิตอยู่ได้
ด้วยพลังของศรัทธาและความหวังเปรียบเสมือนอำนาจที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและมีความเข้มแข็ง
พอที่จะเผชิญกับความทุกข์ พยาบาลที่คงไว้ซึ่งความศรัทธาและความหวังในชีวิตจะช่วยเสริมสร้างให้
ผู้ป่วยมีความศรัทธาและความหวังในการดำรงชีวิตตามสภาพที่เป็นจริงของตนปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มมี
ความเช่ือในสิ่งที่เหนือธรรมชาติว่ามีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และได้พิสูจน์กันจนเป็นที่ยอมรบั 
เช่น การทำสมาธิ การฝึกสติ การทำจิตบำบัด เทคนิคการให้คำปรึกษา พฤติกรรมบำบัด  
 การจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย สะอาด ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว มีอิทธิพล
ต่อความผาสุกของผู้ป่วยช่วยบรรเทาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองยังมี
คุณค่ามีอัตมโนทัศน์ในทางทีดีต่อตนเองอันเนื่องมาจากการเอาใจใส่ประคับประคองดูแลของพยาบาลสิง่
ที่พยาบาลควรปฏิบัติได้แก่ลดสิ่งรบกวนหรือสิ่งกระตุ้นภายนอก พยาบาลต้องตอบสนองความต้องการ
ทุกด้าน โดยเริ่มจากความต้องการระดับพื้นฐานก่อน และค่อยๆเพิ่มความต้องการที่สูงขึ้น จากความ
ต้องการทางชีวภาพ ทางกาย จิต ทางจิต สังคม และทางด้านสัมพันธภาพภายในระหว่างบุคคล ไปจนถึง
ความต้องการด้านการยอมรับ วัตสันอธิบายว่าความต้องการเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์เสมอมาไม่มีที่สิ้นสุด
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เป็นแรงผลักดันที่ก่อให้เกดิพฤติกรรมต่างๆ ที่พยายามให้บรรลุถึงความต้องการ
นั้น ความต้องการของผู้ป่วยก็เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่ว่าผู้ป่วยต้องการการ
ดูแลด้านจิตใจอย่างมาก และมีความต้องการด้านจิตวิญญาณสูง  
                               ดังนั ้นพยาบาลที่ได้ร ับการเตรียมความรู ้ในการดูแลผู ้ป่วยระยะท้ายเข้า
ใจความเป็นมนุษย์ การดูแลแบบองค์รวม มิติของวิญญาณ ความเฉพาะของบุคคล ต่อการรับความรู้การ
เจ็บป่วยจะส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
  ความสัมพันธ์ด้านทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบประคับประคอง ทัศนคติของผู้ให้บริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะทัศนคติหรือกรอบ
แนวคิดน้ันจะเป็นตัวกำหนด การกระทำ และ การกระทำ เป็นตัวกำหนดนิสัย ดังนั้นทัศนคติ จึงเป็นสิ่ง
สำคัญในการปลูกฝัง ผู้ให้บริการ ให้มีทัศนคติที่ดี มองถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก เพราะหาก
ผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการแล้ว ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีพฤติกรรมการให้บริการที่
ลูกค้าที่ดีได้ แรงจูงใจ เจตนคติ (Motive/ Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทำให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสำเร็จสร้างสัมพันธภาพการช่วยเหลืออย่างไว้วางใจ 
สร้างสัมพันธภาพ คงไว้ซึ่งสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างไว้วางใจเพื่อการดูแล  พยาบาลที่สามารถ
ยอมรับตนเองได้ทั้งทางบวกและลบจะมีใจเปิดกว้างในการยอมรับความรู้สึกของผู้ป่วยทั้งทางบวกและ
ลบได้เช่นกัน ผู้ป่วยมักจะรู้สึกว่าสุขภาพของตนถูกคุกคาม ผู้ป่วยจะมีปฏิกิริยาตอบสองต่อความเจบ็ปว่ย
ที่ต่างๆ กัน บางคนแสดงอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียว ปฏิเสธ ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา และตำหนิติ
เตียนบ่นว่าทีมสุขภาพ  ในขณะที่บางรายยอมรับว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ผู้ป่วยจึงมีสิทธิและมีความ
ต้องการที่จะระบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาด้วย พฤติกรรมที่พยาบาลแสดงออก ได้แก่ ยอมรับการ
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ระบายความรู้สึกของผู้ป่วย ไม่ตำหนิติเตียนหรือตัดสิน ให้ เวลาและโอกาสกับผู้ป่วยอยู่เป็นเพื่อน ไม่
ทอดทิ้งขณะที่ผู้ป่วยแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าววิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
เพื่อการตัดสินใจการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ โดยเริ่มจากการ
ประเมินปัญหา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ พยาบาลต้องรู้จักประเมินโดยการถาม 
พูดคุย และสังเกต ทั้งจากตัวผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทั้งองค์รวมของผู้ป่วยและนำมา
วางแผนการพยาบาลโดยนำข้อมูลและปรากฏการณ์ต่างๆ มาใช้ในการวางแผน ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
ข้อมูลด้านจิตสังคม ความเช่ือ และความผูกผันทางใจของผู้ป่วย ซึ่งเป็นแหล่งของความหวังและกำลังใจ
สำหรับผู้ป่วย  
 ดังนั้นพยาบาลที่มีทัศนคติที่ดีมุ่งให้การดูแลและยอมรับผู้ป่วยแบบประคับประคองพ้นจาก
ความทุกข์ทรมาน และยอมรับว่าการเจ็บปว่ยเป็นธรรมชาติของชีวิตสร้างความไว้ใจผู้ป่วยและครอบครวั
จะส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
  ความสัมพันธ์ด้านจริยธรรมพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบประคับประคอง การบริการสุขภาพแบบประคับประคองจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการบริหาร
จัดการให้เกิดระบบการดูแล ที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยได้ตามปรัชญาการดูแลแบบประคับประคอง การ
เกิดระบบการดูแลที่ดีจะช่วยให้ ผู้ให้บริการรับรูถึ้งบทบาทหน้าที่ การประสานงาน เพื่อให้เกิดบริการที่มี
คุณภาพ โดยเน้นการทำงานเป็นทีมบทบาทในการให้การพยาบาลการพยาบาลที่มีคุณภาพนับเป็นสิ่ง
สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะสุดท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดหรืออาการของโรคในระยะสุดท้ายสนับสนุนและให้กำลังใจ
เพื่อเผชิญกับกระบวนการตายได้อย่างสงบช่วยลด บรรเทาอาการไม่สุขสบาย ทุกข์ ทรมานด้านร่างกาย 
ช่วยส่งเสริมความสุขสบาย(comfort care) ความสะอาดร่างกาย จัดท่าที่เหมาะสม สะดวกสบายในการ
ปฏิบ ัติก ิจวัตรประจำวัน ความต้องการพื ้นฐาน กินอิ ่ม นอนหลับ ถ่ายได้ การดูแลด้านจิตใจ 
(Psychological care) ลดอาการซึมเศร้า ทำให้มีความหวังและกำลังใจ ช่วยให้ค้นหาความหมายในชีวิต
เตรียมตัวเผชิญการพลัดพรากและการตายการดูแลด้านจิตวิญญาณ (Spiritual care)ปราโมทย์ความร่า
เริงเบิกบานใจ ปิติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ ปัสสัทธิความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจสุข ความฉ่ำชื่น รื่นใจ 
สมาธิความมีใจมั่นแน่ว บทบาทในการปกป้องสิทธิผู้ป่วย(Patient advocacy) ที่ผู้ป่วยและครอบครัวอยู่
ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและแหล่งสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย โดยพยาบาลทำหน้าที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลหรอืเปน็ผู้แทนในบางโอกาสเพื่อแสวงหาแหลง่สนับสนุนและข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจ
ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย และร่วมปกป้องการถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ บทบาทการดูแล
ครอบครัวในระยะเศร้าโศก ภายหลังการเส ียชีวิต (Bereavement care) การดูแลผู ้ป่วยระยะ
ประคับประคองเป็นการดูแลที่ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยและการดูแลครอบครัว ของผู้ป่วย เน้นการดูแล
ด้านจิตใจ การช่วยเหลือให้ ครอบครัวสามารถปรับตัวกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รั ก จัดการกับ
อารมณ์เศร้าโศก สามารถกลับมาใช้ชีวิต ได้ตามปกติ พยาบาลใช้ความรู้ความสามารถด้านการ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อสามารถประเมินครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพ ความสำคัญของ
ผู้เสียชีวิต ต่อครอบครัวเคารพในความเป็นบุคคลของผู้ป่วยอยากอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า
อยากมีโอกาสเลือกวางแผนที่เกี ่ยวกับตนเอง มีแบบแผนความเชื่อในการดูแลสุขภาพต้องการการ
ยอมรับ มีภูมิหลัง ที่แตกต่างกันการสื่อสารเพื่อการเยียวยาช่วยให้มีความหวังกำลังใจเข้มแข็งสนับสนุน
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การตัดสินใจในทุกระยะของการเจ็บป่วยส่งเสริมความเข้าใจในธรรมชาติชีวิตเปิดโอกาสใหถ้ามคำถามให้
ข้อมูลที่เป็นทางเลือกเคารพในการตัดสินใจ 
    
 ดังนั้นเมื่อพยาบาลมีความรู้และเข้าใจในหลักจริยธรรมของชีวิต ตามความต้องการ 
พื้นฐานทางความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ  การรักษาที่ผู้ป่วยเผชิญอยู่ ได้ให้การ
พยาบาลในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสม และถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณจะช่วยทำให้ผู้ป่วยได้ทำในสิ ่งที่
ปรารถนาในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามความต้องการพื้นฐานทางความเป็นอยู่ จะส่งผลต่อคุณภาพการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 
 ความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง การสื่อสารที่ดีมาจากทัศนคติที่ดี การสื่อสารในผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการให้ข้อมูล แต่การสื่อสารคือการเยียวยา เป็นการเปิดโอกาสในการข้ามผ่าน
ความทุกข์ที่มี ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงควรมองว่าการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการดูแล 
เพราะการสื่อสารทำหน้าที่เป็นการเยียวยาที่สำคัญ  การสื่อสารที่ดีมาจากการรับฟังที่ลึกซึ้ง มาจาก
บรรยากาศการรับฟังที่ผ่อนคลาย ปลอดภัยที่จะพูดจะสื่อสาร สิ่งเหล่าน้ีทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนสามารถ
ทำได้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีจิตใจที่พร้อมจะดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ต้องการช่วยเหลือ
ดูแลให้ผู้ป่วยมีความสุขสงบในวาระสุดท้าย  
การสื ่อสารในการพยาบาลประคับประคองจะมีความแตกต่างจากการสื ่อสารโดยทั่วไปที่ผู้ ให้การ
พยาบาลควรพิจารณาในการพัฒนาในประเด็นต่างๆดังนี้ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ดีให้ความสำคัญกับภาษา
ท่าทาง เนื่องจากผู้ป่วยมีความไวในการรับสารมาก และการตีความสารที่ได้รับมีปจัจยัด้านจิตใจ อารมณ์
เป็นปัจจัยสำคัญ การเริ่มต้นจากทัศนคติที ่ถูกต้องในการดูแล  การมีความคิด มีมุมมองที่ถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดการสื่อสารออกมาด้วยภาษาท่าทาง ภาษาพูด และสายตา ในบางครั้งภาษาท่าทางมีผลกระทบ
มากกว่าภาษาพูด เช่นเพียงการสัมผัสมือ และมองด้วยสายตาที่รับรู้เข้าใจในความกลัว ความทุกขข์อง
ผู้ป่วยจะสื่อสารได้อย่างอ่อนโยนมากขึ้น การตรวจสอบความพร้อมในการสื่อสารของผู้ดูแล หากไม่มี
ความพร้อมจะมีผลต่อการสือ่สารที่เปน็อัตโนมัติในทางลบได้ ทั้งภาษาท่าทาง ภาษาพูด ดังนั้นผู้ดูแล ทีม
ควรมีการสำรวจตนเองมีการเยียวยาและรับฟังกันในกลุ่มทีมผู้ดูแลเพื่อผ่อนคลายตนเอง  สร้างความ
พร้อมในการดูแลต่อไป หากมีความรีบเร่งไม่ตั้งใจฟัง ผู้ป่วยจะรับรู้และหยุดการสื่อสารที่ลึกซึ้งในทันที   
  ดังนั้นเมื่อพยาบาลมีความรู้และทักษะประสบการณ์ในการสื่อสาร การให้ข้อมูลแบบ
ประคับประคองในการดูแลและวางแผนจะช่วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินและ
ยอมรับความเจ็บป่วยและเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองระยะท้ายของชีวิต และเกิดความพึงพอใจ 
จะส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
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5.กรอบแนวคิดในการวิจัย ( conceptual Framework)  
 
                    ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม                                      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้คือ พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 225คน ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้              
             1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ (Frequencies 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)      

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ใช้การวิเคราะห์ Independence Sample T-Test 
และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า  2 กลุ่ม           ข้ึนไป โดยการ
วิเคราะห์ One-Way ANOVA โดยกำหนดค่านัยสำคัญทาง สถิติไว้ที่ 0.05  

3) ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)สำหรับคำถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

คุณภาพการดูแล
ผูป่้วยระยะทา้ยแบบ
ประคบัประคอง 

เพศ 

อายุ 

ศาสนา 

ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ 
การท างาน 

 
ความรู้ 

ทศันคติ 

 การส่ือสาร 

 
จริยธรรม 
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7.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

ส่วนที่1 ปัจจัยส่วนบุคล เพศ อายุ  ศาสนา ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
ประสบการณ์การสูญเสียรัก ที่ จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test พบว่า 
กลุ ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง อายุ ระคับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ศาสนา และ  
หน่วยงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ( 
P-Value >0.05)หรือที่กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เพศ อายุ ระคับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ศาสนา 
หน่วยงานและประสบการณ์การสูญบุคลอันเป็นที่รัก ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบแประคับประคองไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ จริยธรรมและจิตวิญญาณ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ 8-11 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าปจัจยั
พยาบาลส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ 
จร ิยธรรมจิตวิญญาณและการสื ่อสาร ที ่ส ่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู ้ป ่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ที่จากการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ 8-11 ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่าปัจจัยพยาบาลส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ไดแ้ก่  ความรู้ 
ทักษะ จริยธรรม จิตวิญญาณ ศาสนาและการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะทา้ย
แบบประคับประคองที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ที่ระดบั 
0.632**,0.519**,0.807**และ 0.737** ตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 การศึกษาวิจ ัยเร ื ่อง ปัจจ ัยพยาบาลที่ส ่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู ้ป ่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง ของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และจาก
ผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสง่เสริมสนับสนุนให้เกดิคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้าน
การพยาบาลแบบประคับประคองด้วย เพิ่มระดับความรู้และระดับการรับรู้สมรรถนะให้กับบุคลากร 
2.ทำให้เห็นโอกาสของการพัฒนากิจกรรมการพยาบาลที่สามารถเพิ่มระดับความรู้และระดับการรับรู้
สมรรถนะให้กับบุคลากรในการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพ 
3.ทำนายการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมในการดูแลผู ้ป่วยอย่างมีคุณภาพต่อไป  และผู ้บริหารทางการ
พยาบาลควรวางนโยบายในการให้ความรู้ให้ครอบคลุม มีแนวทางการปฏิบัติแก่พยาบาลอย่างเพียงพอ 
และยังยืน เพื่อคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและตอบสนองความต้องการในระดับนโยบายของประเทศที่กลา่ว
ว่า คุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประกันคุณภาพ  รับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของโรงพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบโดยการสุ ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื ่อการ

อ้างอิงที่น่าเชื่อถือมากขึ้นว่าผลการวิจัยปัจจัย พยาบาล ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาล
ต่างแผนก ของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ที่
สอดคล้องกับบริบทของสภาพการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ทั้งในสถานการณ์เสมือนจริงและสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของทีมสุขภาพ  

3. ควรม ีการพ ัฒนาระบบการเสร ิมสร ้างสมรรถนะการดู แลผู ้ป ่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองทั ่วทั ้งองค์กรเพื ่อให ้ม ีความสอดคล้องกับการดูแลผู ้ป ่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองของประเทศ และเพื ่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบการการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. (2557). แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์รปวีณ์ อธิธญัชยัพงษ.์ 
กิติพล นาควิโรจน์. (2559). การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพบ์ี ยอนด์ เอ็น

เทอร์ไพรซ์ จ ากดั. 
ชุติกำญจน ์หฤทยัศิริ,มำ ลีละวงศอ์มัรำภสัร,์ อรรถชยั วจันโ์ศภิษฐ์, สวุรรณเกษำวงษ์. (2559). ระบบ

บริการพยาบาลแบบประคับประคอง.  กรุงเทพฯ: ส ำนักกำรพยำบำล ส ำนักงำน 
ปลดักระทรวง สำธำรณสขุ. 

ณรงค์วิทย์แสนทอง. (2546).การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ภาคปฏิบัติ. พิมพค์ร้ังท่ี3. 
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์ 

ดาราวรรณ รองเมือง, ฉันทนา นาคฉัตรีย,์ และเพญ็ศรี ทองเพชร. (2561). สมรรถนะในการดูแลผูป่้วย
ระยะท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในเขตสุภาพที่11. วารสารพยาบาล
ทหารบก, 19, 412-422. 

นิศารัตน์ รวมวงษ์. (2549). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลเอกชน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ)์. มหาวิทยาลยับูรพา,ชลบุรี.  

บ าเพญ็จิต แสงชาติ. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยในระยะใกล้ตายและภายหลังตาย. ขอนแก่น.โรงพิมพ์
คลงันานาวิทยา. 

ปทิตตา นึกเวน้, ขนิตฐา หาญประสิทธ์ิค  า, และธิราภรณ์ จนัทร์ดา. (2559). การรับรู้และการปฏิบตัิ
ของพยาบาลต่อการดูแลแบบประคบัประคอง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก,  



585 

 

27(1), 128-141. 
ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์. (2551). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยส่ื์อส่งเสริมกรุงเทพ. 
มลฤทัย แก้วกิริยำ. (2546). ความสมัพนัธ์ระหว่างการพฒันาตนเอง การสนบัสนุนจากองค์กรกับ

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรูข้อง พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร (วิทยำนิพนธป์ริญญำมหำบณัฑิต สำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร ์ไม่ไดต้ีพิมพ)์. จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั, กรุงเทพฯ 

ศิริรตัน ์ชุณหคลำ้ย. (2552). สมรรถนะการบริหารทรพัยากรมนษุย์ [HR Scorecard] ตามการรบัรู้
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั จังหวดัขอนแก่น (วิทยำนิพนธป์ริญญำมหำบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ)์. มหำวิทยำลยัมหิดล, นครปฐม. 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน. (2548). แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2546-2550. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำน. 
ส ำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข.(2559). ระบบบริการพยาบาล แบบ ประคบัประคอง. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ื่อตะวนั. 
Kolcaba, K. (2003). Comfort theory and practice. New York: Springer. 
McClelland, D. C. (1976). A guide to job competency assessment. Boston: McBer 
World Health Organization. (1990). Cancer pain relief and palliative care: report of a WHO 

expert committee. Geneva: World Health Organization. 
WHO ( 2002) .  World report on violence and health:  Summary.  Geneva:  World Health 

Organization. 
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. New York: NY: Harper & Row 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



586 

 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมดา้นสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจา้หน้าท่ีฝา่ยปกครอง 

กรณีศึกษาสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายสถานบริการในเขต
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
นพดล  อินน้อง27 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบ
สังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและนำผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัด
ระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน 184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic Means) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ค่าสัมประสิทธิ (correlation coefficient) และ3) การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 
ปี ระดับการศึกษาส่วนมากจบในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วน
ใหญ่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับปัจจัยที่สง่ผลสำเร็จของ
การนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในปัจจัยด้านแหล่งที่มาของนโยบาย ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนนโยบาย ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในระดับที่สูงมาก 
  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแหล่งที่มาของนโยบาย ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนนโยบาย ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงานของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคม
ด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสำเรจ็ของการนำนโยบายการจดัระเบยีบสงัคม
ด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความสัมพันธ์ที่ระดับสูงมาก ดังนั้นการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้าน
สถานบริการ         หรือสถานประกอบการทีเ่ปดิให้บรกิารในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนปัจจัย ด้านต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูล
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายสถานบริการต่อไป 
 
                                                   
27 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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1.บทนำ 
 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคมซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยสั่งการ
ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดระเบียบสังคมและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายสั่งการให้ฝ่าย
ปกครองทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดใหบ้รกิารในลกัษณะที่คลา้ยสถานบรกิาร เพื่อป้องกันปราบปรามยาเสพติดปญัหาการ
เกิดอาชญากรรม ทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์หรือการค้าประเวณี รวมทั้งเป็นการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่ส ิบปีบริบูรณ์ที ่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที ่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และลงโทษผู้ประกอบการที่
กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทั้งเพื่อ
ระงับและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 จังหวัดอุตรดิตถ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานและมีฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงาน
หลักในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ซึ่งจังหวัด
อุตรดติถ์มีสถานบริการทั้งสิ้นจำนวน 10 แห่ง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ประมาณ 50 
กว่าแห่ง โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และในปี พ.ศ.2562 มีการดำเนินการจับกุมและปิด
สถานประกอบการไปแล้วทั ้งสิ ้นจำนวน  4 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ข้อมูลของที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์) และปัจจุบันพบว่าสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปดิให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายสถานบริการในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ดำเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถาน
บริการ   พ.ศ.2509 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558  เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการอย่างเคร่งครัดและไม่พบการ
กระทำผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการทีเ่ปิดให้บรกิารในลกัษณะที่คล้ายสถานบริการ ตั้งแต่
เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ส่งผลให้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในด้านการขับเคลื่อนภารกิจด้านรักษาความสงบเรียบร้อยอย่าง
ต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2562  
 จากข้อมลูดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจงึทำให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลสำเรจ็ของการนำ
นโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบรกิารหรือสถานประกอบการทีเ่ปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
สถานบรกิารไปปฏิบัติของเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำไปใช้เป็น
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหาและการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบรกิารหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บรกิารในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ปกครอง        

2.2 เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมด้าน
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 
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3.คำถามสำหรับการวิจัย 
 ปัจจัยใดบ้างที ่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
  
4.กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
กรณีศึกษาสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในเขต
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านแหล่งที่มาของนโยบาย ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนนโยบาย ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงานของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้าน
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง         มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัด
ระเบียบสังคมด้านสถานบรกิารหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บรกิารในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไป
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรณีศึกษาสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ใน
ลักษณะที่คล้ายสถานบริการในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กุศล  รักษา (2539)  ซึ ่งได้ทำการศึกษาเรื ่องปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของ
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า  การประชาสัมพันธ์  แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติงาน การ
ควบคุม การกระตุ้น การส่งเสริมและการประเมินผล การมอบหมายภารกิจและการมอบหมายงาน และ
ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ    สอดคล้องกับผล

การ
สนบัสนุน
นโยบาย 

ส่ิงจูงใจของ
ผูป้ฏิบตัิงาน 

ผลส าเ ร็จของการน า
น โ ย บ า ย ก า ร จั ด
ระ เบี ยบสั งคมด้ าน
สถานบริการและคลา้ย
สถานบริการไปปฏิบตัิ 

แหล่งที่มา
ของนโยบาย 
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การศึกษาของ ธนเทพ ทองชมพู (2558) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกรมพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมกรม
พัฒนาที่ดินไปปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยผู้นำ ปัจจัยการสนับสนุนนโยบายและปัจจัย
สมรรถนะองค์กร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นเรนทร  แก้วโท (2558) ได้ศึกษาการวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของบุคลากรภาครัฐในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ 5 ล้านบาทของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผล
การศึกษาพบว่าบุคลากรภาครัฐมีความเห็นด้วยกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จของบุคลากรภาครัฐในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ในด้านวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบาย ด้านทรัพยากรในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เช่น งบประมาณที่ใช้เพื่อการบริหาร
จัดการงานที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสาร
ระหว่างองค์การต่างๆ ด้านคุณสมบัติของหน่วยงาน และด้านบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 
6.ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัด
ระเบียบสังคมด้านสถานบรกิารหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บรกิารในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไป
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรณีศึกษาสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายสถานบริการในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่นำนโยบายการจัดระเบียบสังคม
ด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที ่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติ  
จำนวน 184 คน ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี ่  (Frequencies Distribution) ค่าร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉล ี ่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Means) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่ค่าสัมประสิทธิ (correlation coefficient) ผู้วิจัยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ครั้งนี้ที่ 0.05 3) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับคำถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
7.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจำนวนร้อยละ 79.54 มากกว่า เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองเพศหญิงซึ่งมีจำนวนร้อยละ20.45  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอายุระหว่าง 51-60 ปีมีมากที่สุดมี
จำนวนร้อยละ60.60  รองลงมาได้แก่อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจำนวนร้อยละ28.03 อายุระหว่าง 31-40 
ปี มีจำนวนร้อยละ8.30 และอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจำนวนร้อยละ3.03 ตามลำดับ และระดับ
การศึกษาสูงสุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนมากจบในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนร้อยละ
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68.18 รองลงมาระดับปริญญาตรีจำนวนร้อยละ28.03 และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าจำนวนร้อยละ
3.78 ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้าน
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ ่าย
ปกครอง กรณีศึกษาสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจัยด้านแหล่งที่มาของนโยบาย ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนนโยบาย ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน และผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบ
สังคม ด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พบว่า 
 ปัจจัยด้านแหล่งที่มาของนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบรกิารหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่งผลต่อความสำเร็จของการ
นำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีความเห็นระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการประกาศใช้นโยบายการจัดระเบียบสังคมให้เป็นกฎหมายส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำโนบายไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 รองลงมาคือนโยบายการ
จัดระเบียบสังคมได้รับการยอมรับจากประชาชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเห็นด้วย
กับมาตรการการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายสถานบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามลำดับ 
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนนโยบายของนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที ่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการของเจ้าหน้าที ่ฝ่ายปกครองส่งผล ต่อ
ความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีความเห็นระดับสูงมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.46 รองลงมาคือรัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายให้เป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.34 และความร่วมมือจากประชาชนและผูป้ระกอบการในการแก้ไขปัญหาการจัดระเบยีบสงัคม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ตามลำดับ 
 ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงานของนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีความเห็นระดับสูงมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการจัดสวัสดิการพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
ระเบียบสังคม เช่น ค่าตอบแทนพิเศษค่ารักษาพยาบาล ส่งผลสำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48 รองลงมาคือการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 3.44 และการได้คำชมเชยหรือการได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชาส่งผล
สำเร็จต่อการนำนโยบายปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ตามลำดับ 
 ผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่
เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มีความเห็นระดับสูง
มาก         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านโยบายด้านการแก้ไขปัญหาการจัด
ระเบียบสังคมด้านสถานบริการและคล้ายสถานบริการสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมาคือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 และนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการและคล้ายสถาน
บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ตามลำดับ 
 
8.ผลการทดสอบสมติฐานของงานวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 แหล่งที่มาของนโยบายจะส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคม
ไปปฏิบัต ิ
 สรุปผลได้ว่า แหล่งที ่มาของนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปดิให้บรกิารในลกัษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง มี
นัยสำคัญทางสถิติที่มากกว่า 0.05 และมีความสัมพันธ์ที่ระดับสูงมากจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 การสนับสนุนนโยบายจะส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายการจดัระเบียบสังคมไป
ปฏิบัต ิ
 สรุปผลได้ว่า การสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปดิให้บรกิารในลกัษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง มี
นัยสำคัญทางสถิติที่มากกว่า 0.05 และมีความสัมพันธ์ที่ระดับสูงมากจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงานจะสง่ผลสำเรจ็ของการนำนโยบาย การจัดระเบียบสงัคม
ไปปฏิบัต ิ
 สรุปผลได้ว่า 3 สิ ่งจูงใจของผู ้ปฏิบัติงานการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปดิให้บรกิารในลกัษณะที่คล้ายสถานบริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง มี
นัยสำคัญทางสถิติที่มากกว่า 0.05 และมีความสัมพันธ์ที่ระดับสูงมากจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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9.ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 ข้อเสนอแนะปัจจัยด้านแหล่งทีม่าของนโยบายการจัดระเบยีบสงัคมด้านสถานบรกิารหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการของเจ้าหน้าที ่ฝ่ายปกครอง ผู ้กำหนด
นโยบายควรมีการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนก่อนในการออกกฎหมาย
หรือมาตรการที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 
 ข้อเสนอแนะปัจจัยด้านการสนับสนุนนโยบายของนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถาน
บริการหรือสถานประกอบการทีเ่ปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบรกิารของเจา้หน้าที่ฝา่ยปกครอง 
ในการดำเนินการนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายสถานบริการของเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายปกครองในระดับพื ้นที ่ควรทำความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้มคีวามเข้าใจกับกฎหมายและมาตรการทีเ่กี่ยวข้องและควรมกีาร
ประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายหรือมาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะปัจจัยด้านสิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติงานของนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถาน
บริการหรือสถานประกอบการทีเ่ปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการของเจ้าหน้าที่ฝา่ยปกครอง 
ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสนใจในเรื่องขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งผลรางวัล ค่าตอบแทนของการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นซึ่งบางทีมีการปฏิบัติงานนอกเหนือเวลางาน ควรที่จะมีค่าตอบแทนนอกเวลา 
เพื่อที่จะส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายปฏิบัติ  
 9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ 
 2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
 3.ควรมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างการศึกษาข้อมูล เช่นประชาชนในพื้นที ่ ผู้ประกอบการสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
สำเร็จของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
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ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร  
ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

นริศรา  เหลี่ยมเคลือบ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
งานทะเบียนและบัตรระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษา วิเคราะห์แนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 วิธีการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
ประชาชนที่มีอายุตั ้งแต่ 15 ปีขึ ้นไป ซึ ่งมารับบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชนโดยตรง ณ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี/สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี โดยไม่
เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล จำนวนสำนักทะเบียนแห่งละ 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของ
สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี/สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ทดสอบ
เครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ด้านเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ 0.906 ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 0.939 ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก 0.963 และด้านคุณภาพของการให้บริการ 0.933 
 ผลของการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของทั้งสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
50.00 เท่ากันโดยสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.00 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ (รับจ้าง,
แม่บ้าน,ช่างเสริมสวย) คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.00 ภูมิลำเนาของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอตาคลี คิดเป็นร้อยละ 64.00 ประเภท
ของงานทะเบียนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน คิดเป็นร้อยละ 56.00 
ในส่วนของสำนักทะเบียนท้องถ่ิน 
 
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
Email : Narisara.lia@stu.nida.ac.th 

 
เทศบาลเมืองตาคลี ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 24.00 
ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ภูมิลำเนาของผู้มาใช้
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บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี คิดเป็นร้อยละ 71.00 ประเภทของงานทะเบียนที่มา
ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 57.00 
 ข้อมูลเกี ่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียน
อำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที ่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วน
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
อาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ 
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร ระหว่างสำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองตาคลี ด้าน
เจ้าหน้าที ่หรือบุคลากรที ่ให้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านอาคาร/
สถานที่ และสิ ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และด้าน
คุณภาพของการให้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ  งานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล 

 
1. บทนำ 
 ประชาชนพึงควรได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ในงานบริการหนึ่งๆ                
ดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชนในเรื่อง เดียวกัน แม้จะ
ตั้งอยู่คนละท้องที่หรือสังกัดคนละฝ่าย แต่ในเมื่อมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในแบบเดียวกันแล้ว 
ย่อมควรต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคุณภาพการให้บริการเองก็ควรที่จะต้องมี
ศักยภาพในระดับเกณฑ์เดียวกันด้วย เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกหนทุกแห่ง กล่าวคือ 
ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนในการเดินทางเพื่อไปใช้บริการจากหน่วยงานซึ่งหา่งไกลแต่ให้บริการที่
ดีกว่า เพราะหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องเดียวกันภายในพื้นที่ของตนนั้นมี ระดับการให้บริการที ่ไม่ดี
เทียบเท่า  
 ทั้งนี้ เรื่องของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มีการสร้างเครื่องมือในการนำความตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมีเป้าหมายซึ่งปรากฏตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนได้รับการอำนวยความ
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สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการ และความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ    
 โดยในอำเภอหนึ่งๆ จะมีสำนักทะเบียนอำเภอหนึ่งแห่ง มีหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนราษฎร งานทะเบียนช่ือบุคคล งานทะเบียนครอบครัว และงานบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งถือ
ได้ว่าสำนักทะเบียนอำเภอเป็นศูนย์รวมในการบรกิารประชาชนในเขตอำเภอ รับผิดชอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอ ยกเว้นในเขตท้องถิ่น มีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตเป็น           
นายทะเบียนอำเภอ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2545 งาน
ทะเบียนราษฏร และบัตรประจำตัวประชาชนได้ถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปเป็นอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส ังก ัดกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 จึงถือเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่เช่นกัน (เฉพาะเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) ยังไม่มีหน้าที่ในงานทะเบียนราษฎรแต่ย่างใด) โดยมีปลัดเทศบาลเป็นนายทะเบียนทอ้งถ่ิน 
และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนได้  
 ในการปฏิบัติงานทั ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นกำกับดูแลโดยสำนัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยมีกฎหมายกำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัติไว้เพื ่อกำกับ
ผู้ปฏิบัติงาน คือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และยังมีการพยายามส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานการ
ทะเบียนโดยการประกวดสำนักทะเบียนในแต่ละปี แต่ปัญหาทางปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ได้รับการร้องเรยีน
ของกระทรวงมหาดไทย ก็ยังเป็น “ปัญหางานการทะเบียน” อยู ่ดี เพราะเป็นงานที่ให้บริการแก่
ประชาชน ผลกระทบทั้งหลายเหล่านี้ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมายังส่วนราชการในภาพรวม ทั้งเชิงบวก
และลบ เพราะแม้จะมีระเบียบ กฎหมาย ควบคุมให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความวา่ทุก
แห่งจะมีมาตรฐานที่ดีทั้งหมด ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อย่างรวมถึงพฤติกรรมบุคคลเป็น
สำคัญ (กรมการปกครอง, 2552,น. 78)  
 สำนักงานทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นสำนักทะเบียนที่ให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในเขต
พื้นที่ใกล้ชิดกัน ประชาชนมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่โครงสร้างขององค์กรนั้นมีความแตกต่างกันอยู่
ด้วยความเป็น “อำเภอ” กับ “เทศบาลเมือง” ทั ้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวางแผน พัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และเพื ่อให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร ระหวา่ง
สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์  
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 2.2  เพื ่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และสำนัก
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

3.  วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 สมมติฐานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานด้านทะเบียนและบัตร
ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั้งหมดซึง่
มีอายุ 15 ปีข้ึนไป เฉพาะที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนโดยตรง ณ 
สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี/สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี โดยไม่รวมถึงการให้บริการนอก
สำนักทะเบียน โดยกลุ ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกบางส่วนของประชากรที่เลือกมาใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรทั ้งหมด วิธีการกำหนดกลุ ่มตัวอย่าง ใช้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยไม่เฉพาะเจาะจง จำนวนแห่งละ 100 คน (การสำรวจแบ่งเป็นชาย 50 คน หญิง 50 คน  
และช่วงเวลาในการสำรวจ ช่วงเช้า 50 คน ช่วงบ่าย 50 คน) 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจากการประยุกต์แบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งผ่านการพิจารณาร่วมกันกับสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ และแบบสอบถาม เรื่องคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรของ สายบัว 
อุ่นทะยา ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นรวมทั้งฉบับ 0.95 ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้อทั้งฉบับ  0.50 – 0.77 ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รวมทั้งฉบับ 0.67 –1.00 พร้อมทั้งขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดา้น
การวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามมีจำนวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ประเภทของส านกัทะเบียนที่ให้บริการ 
ไดแ้ก่ 1.  ส านกัทะเบียนอ าเภอตาคลี 
          2.  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
 เมืองตาคลี 

ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎร และงานบตัรประจ าตวัประชาชน 
 1.  ดา้นเจา้หน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
2.  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
3.  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
4.  ดา้นคุณภาพของการให้บริการ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลำเนา และประเภทของงานทะเบียนที่มาใช้บริการ ซึ่งส่วนนี้จะใช้คำถาม
แบบเลือกตอบเพียง 1 ข้อ (Check list)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี/สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล
เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำแนก
ความพึงพอใจเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – ended Form) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นด้วยการ
คำนวณหาค่า ความเชื ่อมั ่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าส ัมประสิทธิ ์อ ัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า มากที่สุด มีค่า 0.963 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการให้บริการ มีค่า 0.939 และน้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ที่ให้บริการ มีค่า 0.906 
ซึ ่งทั ้ง 4 ด้านมีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่ามีค่าความเชื ่อมั ่นอยู ่ในเกณฑ์ส ูง ดังนั ้น จึงสามารถยอมรับ
แบบสอบถามดังกล่าวเพื่อการวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไปได้ 
 การเก็บข้อมูล ใช้วิธีการให้กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ณ จุดบริการ โดยผู้
ศึกษา/เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมอืงตาคลี จะแจกแบบสอบถามพร้อมปากกาให้กับกลุม่
ตัวอย่าง เพื่อกรอกข้อมูลในคำถามตรงตามความเป็นจริง เสร็จแล้วให้เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาทันที 
จะดำเนินการในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยเชิง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าแจกแจงความถี ่ (Frequency) และนำเสนอผลการวิจัยในรูป
ตารางหรือแผนภูมิ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ โดยเกณฑ์การหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน
อำเภอตาคลี/สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคล ีจังหวัดนครสวรรค์ (สายบัว อุ่นทะยา. 2556, น. 
45–46) 
    พึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
    พึงพอใจมาก  4 คะแนน 
    พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
    พึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
    พึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
     เกณฑ์การอ่านค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก 
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    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยการเปรียบเทียบวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการงานทะเบยีนและบตัรระหว่าง 2 ประเภทของสำนักทะเบียน ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี 
และสำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการทดสอบค่า t – test 
(Independent Sample t – test) 

4.  ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ภูมิลำเนา และประเภทของงานท่ีมาใช้บริการของ
ผู้ตอบแบบสอบถามของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของทั้งสองแห่งเป็นเพศชายและเพศหญิง
จำนวนเท่ากัน เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยสำนักทะเบียน
อำเภอตาคลี ส่วนใหญ่มีอายุอยู ่ระหว่าง  15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ (รับจ้าง,แม่บ้าน,ช่างเสริมสวย) คิดเป็น
ร้อยละ 21.00 ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.00 ภูมิลำเนาของผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอตาคลี คิดเป็นร้อยละ 64.00 ประเภทของงานทะเบียนที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ในส่วนของสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อย
ละ 24.00 ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ภูมิลำเนา
ของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี คิดเป็นร้อยละ 71.00 ประเภทของงาน
ทะเบียนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 57.00 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอาคาร/
สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีจำนวน 6 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต่ำสุด ได้แก่ ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ   เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ  เจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างสะอาด เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
อย่างตรงต่อเวลา และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ส่วนที่
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เหลือ จำนวน 1 ข้อ มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ 
 ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อ พบว่า ข้อความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามลำดับคิว มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือจำนวน 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปเงื่อนไข ที่กำหนด ความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี ้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการด้วยสื ่อต่างๆ มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน  
 ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีจำนวน 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ มีเอกสาร แผ่นพับ เกี่ยวกับงานทะเบียนด้านต่างๆ และการเปิด รับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น ส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวน  6 ข้อ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ความเพียงพอของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ จุด ในการให้บริการ มีป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สถานที่ปฏิบัติงานมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก ความเพียงพอของสิ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ และสถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  
 ด้านคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ  การได้รับบริการที่
ตรงตามความต้องการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ได้รับบริการที่เกิน
ความคาดหวัง และความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการโดยเรียงตามลำดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด 
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งด้าน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการให้บริการ   
 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อเจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างสะอาด เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนที่เหลือ จำนวน 6 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต่ำสุด ได้แก่ ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วย
ถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่
รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เ จ้าหน้าที่ให้บริการอย่าง
ตรงต่อเวลา และ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ  
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 ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อ พบว่า ข้อให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลื อ
จำนวน 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ข้ันตอน
การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กำหนด ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนได้ก่อน การให้บริการตามลำดับคิว มีการติด
ประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บร ิการที่
ชัดเจน และความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการให้บริการด้วยสื่อต่างๆ  
 ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีจำนวน 5 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับข้อที่มี
ค่าเฉลี ่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่
ปฏิบัติงานมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ จุดในการให้บริการ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา 
น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ และมีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก ส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด จำนวน 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มค่ีาเฉลี่ยสงูสดุไปหาต่ำสดุ ได้แก่ มี
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น และมีเอกสาร แผ่นพับ เกี่ยวกับงานทะเบียนด้านต่างๆ  
 ด้านคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อ ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่
เหลือ จำนวน 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ 
ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการ ได้รับบริการที่เกินความคาดหวัง  และความเช่ือถือไว้วางใจได้  
 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตร
ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดทอบสมมติฐาน 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการ 

ประเภทของสำนักทะเบียน  

t 

Sig. 
(2-

tailed
) 

สนท.อ.ตาคล ี
(n = 100) 

สนท.ทม.ตาคล ี
(n = 100) 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
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1. ด้านเจ้าหน้าทีห่รอืบุคลากรที่ให้บริการ 
2. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
3. ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก 
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

4.18 
4.31 
3.47 

 
4.35 

.515 

.636 

.810 
 

.583 

4.31 
4.36 
4.40 

 
4.36 

.614 

.563 

.539 
 

.581 

-1.533 
-0.569 
-9.624* 

 
-.142 

.127 

.570 

.000 
 

.887 

  

การศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี ด้าน
เจ้าหน้าที ่หรือบุคลากรที ่ให้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ด้าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านอาคาร/
สถานที่ และสิ ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และด้าน
คุณภาพของการให้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี ต้องการให้สำนักทะเบียนเพิ่มกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ
มากขึ ้นกว่าเดิม โดยขยายเวลาเปิดให้บร ิการ เพื ่อให ้ประชาชนสามารถใช้บร ิการได้เร ็ว ข้ึน 
เครื่องปรับอากาศมีอุณหภูมิเย็นเกินไป และไฟควรจะสว่างมากกว่าน้ี ต้องการให้มีหน้าจอให้ประชาชน
ได้เห็นระบบการทำงานด้วย ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำถึงข้ันตอนไหนแล้ว หรือเครื่องกำลังขัดข้องอยู่
จะได้ทราบ และควรมีช่องให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มอีก 1 ช่อง เพราะรอคิวใช้บริการ
นานมากเวลามาติดต่อขอทำบัตรฯ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีน้อยทั้งที่ช่องให้บริการมีจำนวนมาก 
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี ให้บริการดีมาก เป็นที่พอใจทุกแผนกและข้ันตอน 
ที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีความตรงต่อเวลา ควรมีบัตรคิวเช่นสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และไม่ค่อยมี
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้อ่านทำความเข้าใจขั้นตอนในการเตรียมเอกสารมาติดต่อในแต่ละเรื่อง หายาก 
มองไม่เห็น และเงียบเกินไปจนไม่กล้าสอบถาม 

5.  สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ภูมิลำเนา และประเภทของงานที่มาใช้บริการของผู ้ตอบ
แบบสอบถามของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันมาก เนื ่องจากทั้งสองสำนักทะเบียนตั้งอยู่ห่างกันเพียง 7.5 กิโลเมตร 
ประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีความคล้ายคลึงกัน และในส่วนของการแจกแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ตั้งใจด้วยสิ่งหนึ่ง ในการแจกให้เพศชายและเพศหญิงจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 50.00 (ช่วงเช้า
จำนวนแห่งละ 50 คน และช่วงบ่ายจำนวนแห่งละ 50 คน)  
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามของสำนักทะเบยีน
อำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองตาคลี มีอายุอยู่ระหว่าง 15 – 24 ปี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเปน็
ช่วงอายุที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน โดยในพื้นที่อำเภอตาคลีมีจำนวนสถานศึกษาหลายแห่ง และมี

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ทั้งยังเป็นอำเภอขนาดใหญ่อันดับสองของจงัหวัดนครสวรรค์ มีธุรกิจเติบโต ประกอบ
กับมีเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี การเดินทางสะดวก จึงทำให้มีประชาชนวัยเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานแล้ว มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่า ทั้งสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องด้วยเป็นการศึกษาภาคบังคับปัจจุบัน พร้อมด้วยในเขตพื้นที่ของอำเภอตาคลีมีสถานศึกษาจำนวน
หลายแห่ง ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ทั้งสองสำนักทะเบียนมีความเหมือนกัน 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ในภาพรวมพบว่า สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกัน ประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตรในสำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลีส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอื่นๆ (รับจ้าง,แม่บ้าน,ช่างเสริมสวย) ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ผู้มีอาชีพรับจ้างในโรงงานที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับที่ว่าการอำเภอตาคลี มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่อำเภออยู่
บ่อยครั ้ง จึงอาจทำให้สนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที ่ผู้ให้บริการ ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการงาน
ทะเบียนและบัตรในสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง
น่าจะเป็นเพราะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเปน็ชุมชนหนาแน่น มีร้านค้าและห้างร้านเป็นจำนวนมาก และ
มีความต้องการการบริการที่รวดเร็ว สะดวกทันใจ เนื่องจากต้องใช้เวลาอย่างรีบเร่ง จึงทำให้พึงพอใจใน
การใช้บริการที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลีมากกว่าสำนักทะเบียนอำเภอซึ่งปกติมักมีผู้มา
ใช้บริการเป็นจำนวนมาก แออัด และต้องเสียเวลารอตามลำดับคิวเป็นเวลานาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน ในภาพรวมพบว่า สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกัน ประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตรใน
สำนักทะเบียนอำเภอตาคลีส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อาชีพข้างต้นที่  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอื่นๆ (รับจ้าง,แม่บ้าน,ช่างเสริมสวย) และรองลงมามีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนต่ำ ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตรในสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลีส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และรองลงมาประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท จึงมีรายได้
ต่อเดือนที่สูงกว่า 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านภูมิลำเนาของผู้มาใช้บริการ ในภาพรวมพบว่า สำนักทะเบียนอำเภอตา
คลี และสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มาใช้บริการของ แต่ละ
สำนักทะเบียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตของตน นอกจากนี้ประชาชนในเขตอำเภอตาคลี จะไปใช้
บริการต่างเขตเป็นจำนวนน้อยกว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี เช่นเดียวกับประชาชนในต่าง
อำเภอหรืออื่นๆ จะมาใช้บริการในสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีมากกว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เมืองตาคลี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภทของงานทะเบียนที่มาใช้บริการ ในภาพรวมพบว่า สำนักทะเบียน
อำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกัน โดยในสำนักทะเบยีน
อำเภอ ประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะงานบัตร
ประจำตัวประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที ่ ไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากสำนักทะเบียนตามเขต
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ภูมิลำเนาของประชาชนที่มีช่ืออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนของสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตา
คลี ประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร เนื่องด้วยหลายกรณีของงานทะเบียนราษฎร
ยังคงจำเป็นต้องใช้บริการจากสำนักทะเบยีนตามเขตภูมิลำเนาที่ประชาชนมีช่ืออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน
เพียงเท่านั้น 
 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอตา
คลี และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ด้านเจ้าหน้าที ่หรือบุคลากรที่ให้บริการ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกันในค่าเฉลี่ย แต่เป็นความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ ระหว่างทั ้งสองสำนัก
ทะเบียน ไม่แตกต่างกันในระดับที่ทางสถิติจะยอมรับได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โดยภาพรวม แม้ค่าเฉลี่ย
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที ่ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองตาคลี จะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่าดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยข้อ เจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างสะอาด เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ สำนักทะเบียนอำเภอ
ตาคลี อยู่ในระดับมาก ในขณะที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสำนักทะเบียนทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่
ของสำนักทะเบียนอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง (ลูกจ้างช่ัวคราว) จำนวน 3 คน การแต่งกายจึงอาจถูกมอง
ว่าเป็นชุดทำงานปกติ ไม่ได้อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกับสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี ที่ไม่
มีลูกจ้างช่ัวคราว 
 ค่าเฉลี่ยข้อ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างตรงต่อเวลา  เจ้าหน้าที่ ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่
รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ทั้ง 5 ข้อนี้ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียน
ท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน 
 ส่วนค่าเฉลี่ยในข้อ ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือการ
พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ service mind ของ
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอต่ำกว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบยีนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี รวมไปถึง
ความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้มาใช้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอมีมาก
เกินไป มีหลายหัวโขน จึงอาจทำให้ภาพลักษณ์การให้บริการยังติดไปทางหัวโขนอื่นตามที่ตนเองเป็น 
ประกอบกับจำนวนผู้มาใช้บริการต่อวันมีจำนวนมากในแต่ละวันเมื่อเทียบกับสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองตาคลีแล้ว ความยิ้มแย้มแจ่มใสที่ลดลง หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ดังกว่า จึง
อาจดูไม่สุภาพเรียบร้อย 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกันในค่าเฉลี่ย แต่เป็นความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ ระหว่างทั ้งสองสำนัก
ทะเบียน ไม่แตกต่างกันในระดับที่ทางสถิติจะยอมรับได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โดยภาพรวม แม้ค่าเฉลี่ย
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ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองตาคลี จะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่าดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยข้อ ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อน ได้ก่อน การให้บริการตาม ลำดับ
คิวสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี 
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี ยัง ไม่มีเครื่อง
ให้บริการจับบัตรคิวเหมือนสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี เนื่องจากจำนวนยอดสถิติของการใช้บริการยังมี
จำนวนน้อย จึงยังไม่มีเครื่องจับบัตรคิว การให้บริการจะให้บริการตามลำดับบัตรคิวแจกมือ หรือ
บางครั้งไม่ได้แจกก็จะให้บริการตามลำดับเก้าอี้ที่นั่ง ซึ่งตั้งวางเรียงไว้ด้านหน้าของแต่ละส่วนงาน 
 ค่าเฉลี่ยข้อ ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี อยู่ในระดับมาก 
ในขณะที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
กระบวนการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีไม่มีการสอบถามหรือพูดคุยถึงเป้าหมายของการ
นำเอกสารที่ประชาชนมาย่ืนขอว่าจะนำไปใช้เพื่อดำเนินการใดจากประชาชนทุกราย ด้วยความเร่งรีบใน
การให้บริการที่มีลำดับคิวรอใช้บริการเป็นจำนวนมากต่อวัน ประกอบกับประชาชนผู้มาติดต่อบางครั้ง
นึกไม่ถึงหรือหลงลืมไม่ได้บอก จึงทำให้ความครบถ้วนของเอกสารตามจุดประสงค์ที่แท้จริงขาดหายไป  
 ส่วนค่าเฉลี่ยในข้อ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว ความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการด้วยสื่อต่างๆ มีการติดประกาศหรือแจ้งขอ้มูล
เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน และระยะเวลาในการ
รอรับบริการเป็นไปเงื่อนไขที่กำหนด ทั้ง 4 ข้อนี้ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมือง     ตาคลี อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ ่งอำนวยความสะดวก สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนัก
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บรกิาร ระหว่างทั้งสองสำนักทะเบยีน แตกต่างกันในระดับที่ทางสถิติ
ยอมรับ โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักทะเบียนอำเภอ
ตาคลี อยู ่ในระดับปานกลาง แต่สำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองตาคลี อยู ่ในระดับมาก ซึ ่งเมื่อ
พิจารณารายข้อแล้ว พบว่าดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยข้อ มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก ความเพียงพอของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ จุดในการให้บริการ ความเพียงพอของสิ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ สถานที่ปฏิบัติงาน มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และสถานที่ปฏิบัติงาน มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก ทั้ง 5 ข้อนี้ สำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลีอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมือง ตาคลี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที ่เป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะสถานที่ให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ตาคลีเมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการแล้ว มีความไม่เหมาะสม สถานที่คับแคบเกินไปทำให้
เข้าถึงจุด/ช่องทางให้บริการไม่สะดวก คอมพิวเตอร์และจุดให้บริการก็น้อยเกินไป ห้องสุขา น้ำดื่ม และ
ที่นั่งคอยรับบริการก็มีความไม่เพียงพอ เช่นเดียวกันด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่หนาแน่นดังกล่าวจึงอาจทำ
ให้สถานที่ปฏิบัติงานดูขาดความสะอาด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเจ้าหน้าที่ให้บริการเองก็มักวาง
เอกสารไม่เรียบร้อยด้วยความเร่งรีบ ขาดความใส่ใจในการเก็บโต๊ะทำงานของตน และขาดการคอยจัดเก้าอี้
นั่งรอรับบริการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
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 ค่าเฉลี่ยข้อ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย สำนัก
ทะเบียนอำเภอตาคลี อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ
สำนักทะเบียนอำเภอมองเห็นได้ยากกว่าด้วยจำนวนคนมาใช้บริการ ไม่ปลอดโปร่งเช่นที่สำนักทะเบียน
ท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี ที่สามารถมองเห็น พิจารณาหาอ่านได้ง่าย 
 ส่วนค่าเฉลี่ยในข้อ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บรกิาร เช่น กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
และมีเอกสาร แผ่นพับ เกี่ยวกับงานทะเบียนด้านต่างๆ ทั้ง 2 ข้อนี้ สำนักทะเบียนอำเภอ     ตาคลีและ
สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน 
 ด้านคุณภาพของการให้บริการ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองตาคลี มีความแตกต่างกันในค่าเฉลี่ย แต่เป็นความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ ระหว่างทั้งสองสำนักทะเบียน ไม่
แตกต่างกันในระดับที่ทางสถิติจะยอมรับได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โดยภาพรวม แม้ค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพ
ของการให้บริการ ของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี จะอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่าดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยข้อ ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี 
อยู่ในระดับมาก ในขณะที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลีมีเจ้าหน้าที่ให้บริการงานทะเบียนและบตัรที่
เพียงพอ ให้บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุม ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ลำดับคิวไม่ต้องรอนาน 
สถานที่ให้บริการกว้างขวางเหมาะสม  สิ ่งอำนวยความสะดวกไม่ขาดแคลนเมื ่อเทียบกับจำนวน
ประชาชนผู้มาใช้บริการต่อวัน  
    ส่วนค่าเฉลี่ยในข้อ ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ ความครบถ้วน ถูกต้องของการ
ให้บริการ ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ได้รับบริการที่เกินความคาดหวัง และความเช่ือถือไว้วางใจ
ได้ ทั้ง 5 ข้อนี้ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี  อยู่ในระดับ
มาก ไม่แตกต่างกัน 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 สำหรับ สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนได้เสนอแนวทางการส่งเสริมให้
สำนักทะเบียนอำเภอเพิ่มเติมในการให้บริการที่ดีมากข้ึนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก เช่น 
สำนักทะเบียนอำเภอควรเพิ่มกำหนดระยะเวลาในการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิม โดยขยายเวลาเปิด
ให้บริการก่อน 08.30 น. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้เร็วข้ึน และควรมีหน้าจอให้ประชาชนได้
เห็นระบบการทำงานด้วย ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำถึงข้ันตอนไหนแล้ว หรือเครื่องกำลังขัดข้องอยู่จะ
ได้ทราบ นอกจากนี้สำนักทะเบียนอำเภอควรมีช่องให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มอีก 1 
ช่อง เพราะจำนวนคิวที่รอรับบริการมีมาก ประชาชนมักใช้เวลารอนานมากเวลามาติดต่อขอทำบัตรฯ 
ให้ข้อเสนอแนะอีกว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการมีจำนวนน้อยทั้งทีช่่องให้บรกิารมีจำนวนมาก ไม่เหมาะสม ด้าน
สถานที่เองก็มีข้อคิดเห็นว่า เครื่องปรับอากาศที่เปิด มีอุณหภูมิเย็นเกินไป และไฟควรจะสว่างมากกว่าน้ี  
 ส่วนสำหรับ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มักกล่าวไป
ในทางติชมการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียน และมีการเสนอแนวทางการส่งเสริม การให้บริการ
รองลงมา เช่น การให้บริการดีมาก เป็นที่พอใจทุกแผนกและข้ันตอน ที่เป็นอยู่ ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีความ
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ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ควรมีบัตรคิวเช่นสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี 
และไม่ค่อยมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้อ่านทำความเข้าใจข้ันตอนในการเตรียมเอกสาร  มาติดต่อในแต่ละ
เรื่อง หายาก มองไม่เห็น และเงียบเกินไปจนไม่กล้าสอบถาม  ซึ่งเป็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ที่สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองควรพัฒนาและปรับปรุง 
 ข้อเสนอแนะ 
 5.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1)  ข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมือง     
ตาคลี จัดอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน มีเพียงด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น 
ที่พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่างกัน ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลีอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บังคับบญัชา 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานอำเภอควรนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงยกระดับคุณภาพ
การให้บริการมีมาตรฐานเดียวกันกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี ส่วนที่เหลือทั้ง 3 ด้าน 
แม้ว่าสำนักทะเบียนทั้ง 2 แห่งจะอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว แต่ก็ควรพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนๆไป จนไปถึงระดับมาก
ที่สุด  
  2)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรระหว่าง
สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี และสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี จากการวิจัยพบว่า  
   สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี รายข้อของสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี มีจำนวน 
7 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ จัดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรนำข้อมูลที่ได้ดังกลา่วไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน ดังนี้ 
   (1)  ด้านเจ้าหน้าที ่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ผู ้บริหาร หรือปลัดอำเภอที่
รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ควรสร้างนโยบายการ
ให้บริการที ่เน้น service mind อบรมเจ้าหน้าที ่ที ่ให้บริการให้เข้าใจถึงหลักหัวใจสำคัญของการ
ให้บริการ เชื่อมอุดมการณ์ ความประพฤติ และวัตถุประสงค์ในการทำงาน ให้เกิดทัศนคติในการมุ่ง
บริการให้แก่ประชาชนไปในทางเดียวกัน และถอดหัวโขนในตำแหน่งอื่นของตนวางลง ให้บริการด้วย
รอยยิ้ม กิริยามารยาทเป็นมิตร พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพอย่างเต็มใจ เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการทุกคน  
   (2)  ด้านอาคาร/สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุง ขยายต่อเติม 
หรือสร้างอาคารให้บริการใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ยังไม่มีความเหมาะสมกับจำนวนประชาชนผู้มาใช้
บริการเท่าไหร่นัก เพิ่มจุด/ช่องทางให้บริการ ห้องสุขา น้ำด่ืม และที่นั่งคอยรับบริการให้มีความเพียงพอ 
พร้อมจัดทำป้ายบอกจุดบริการ/ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนต่างๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งระบุเวลาโดยประมาณใน
แต่ละข้ันตอนให้ประชาชนได้รับทราบด้วยตัวหนังสือที่อ่านง่าย ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม และติดตั้งใน
จุดที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นหรืออ่านได้อย่างสะดวก 
   (3)  นอกจากนี้ จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื ่นๆ ควรปรับปรุงด้าน
กระบวนการและขั้นตอน โดยขยายเวลาเปิดให้บริการมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
บริการได้เร็วขึ้น มีหน้าจอให้ประชาชนได้เห็นระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และควรเพิ่มเ จ้าหนา้ที่
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร และช่องให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน  
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   สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี ในส่วนรายข้อของสำนักทะเบียน
ท้องถิ ่นเทศบาลเมืองตาคลี จากการวิจัยนั ้นพบว่า ไม่มีข้อใดอยู ่ในระดับปานกลาง จึงควรรักษา
มาตรฐานการบริการนั้นไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป แต่ในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ควรปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเพิ่มเครื่องจับบัตรคิวและป้ายประชาสัมพันธ์ให้อ่านทำ
ความเข้าใจข้ันตอนในการเตรียมเอกสารมาติดต่อในแต่ละเรื่อง ส่วนสื่อโทรทัศน์ที่มีอยู่แล้วควรเปิดไว้ให้
ผู้ใช้บริการรับชมระหว่างรอรับบริการเพื่อมิให้เงยีบเกินไป และด้านเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มการเคร่งครัดเรื่อง
การเข้าทำงานที่ตรงต่อเวลา และการคอยให้คำปรึกษา แนะนำ ชี ้แจงขั ้นตอนการขอรับบริการที่
กระตือรือร้นมากข้ึนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและรู้สึกไม่สับสน ยุ่งยาก 
  3)  จากผลการวิจัยควรถ่ายโอนงานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชนไป
เป็นอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เนื ่อง จากสำนักทะเบียนอำเภอเป็น
หน่วยงานที่รองรับการบริการประชาชนในพื้นที่ขนาดใหญ่และมีผู้รับบริการจำนวนมาก จึงอาจทำให้
เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ ด้าน
สถานที่ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตำบลยังไม่มีการให้บริการงานทะเบียนและบัตรดังกล่าวแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเองแต่อย่างใด มี
เพียงสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเท่าน้ันทีใ่ห้บรกิารงานทะเบียนราษฎร์และ
งานบัตรประจำตัวประชาชน นอกจากนี้ในส่วนของสำนักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลตำบลก็มีการ
ให้บริการเพียงงานทะเบียนราษฎร์งานเดียว ยังไม่มีการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน จึงควร
ถ่ายโอนงานทะเบียนและบัตรให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพราะการปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการปกครองที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยการเลือกตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเข้าไปทำหน้าที่
ปกครองแทนตนเอง มีอิสระในการบริหารงาน ทั้งด้านงบประมาณและรายได้ของเทศบาล จึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินได้ดีข้ึน  
 5.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  สำนักทะเบียนอำเภอตาคลี 
  1)  ควรจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียน 
หรือโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านบริการในสำนักทะเบียนอำเภออย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง เช่น การให้บริการแบบคุณภาพ การสร้างทัศนคติต่อการให้บริการ เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึง
ความสำคัญในการให้บริการ ตั้งใจจริง ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจจริง นอกจาก
จรรยาบรรณของข้าราชการแล้ว ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำนัก
ทะเบียนอำเภอที่มีลูกจ้างชั่วคราว ควรมีค่าตอบแทนความดีความชอบ หรือตำแหน่งหน้าที่ เป็นสิ่ ง
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติน้ันมีความมุ่งมั่น เกิดผลประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน 
  2)  ควรทำให้สำนักงานอยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด มีการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ในสำนักงานและวัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานอย่างเต็มที่และประหยัด 
โดยเพิ่มที่นั่งรอรับบริการ ห้องสุขาให้เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย บริเวณที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการ
ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการเขียนเอกสาร ปากกา ดินสอ และควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา
ที่ประชาชนมีจำนวนน้อยให้เหมาะสม ไม่หนาวเย็นจนเกินไป 
  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี 
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  1)  จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการแนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค 
  2)  ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดต่อขอรับบริการให้ประชาชนมั่นใจในการใช้บริการจาก
สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลีว่าไม่แตกต่างจากสำนักทะเบยีนอำเภอตาคลี เพื่อเป็นการเพิ่ม
ยอดจำนวนสถิติผู้มารับบริการ 
 5.3  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  1)  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับบริการและความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการงานทะเบียนและบัตร ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลอื่นๆ 
เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่ให้บริการ และเห็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจน นำผลการวิจัยมาปรบัปรุง
แก้ไข พัฒนาการบริการให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพ
เดยีวกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
  2)  ควรมีการวิจัยพฤติกรรมการรับบริการและความพึงพอใจของผู้มารับบริการงาน
ทะเบียนและบัตร ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลีและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ในเชิงลึก หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแยกเฉพาะด้าน เช่น ด้านเจ้าหน้าที่ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชิงลึก 
สามารถอภิปรายผลเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
ของนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 

 
ร้อยเอก นิสสรณ์ ฮะวังจู* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและระดับผลสัมฤทธ์ิ

การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน และหาแนว
ทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานจากภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงร่วมกบัปัจจัยแวดล้อมอื่น โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประชากรที่ศึกษาคือนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 
479 คน ในเชิงคุณภาพทำการสนทนากลุ ่มโดยสุ ่มแบบเจาะจง 10 คนเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม 217 ชุด ได้รับตอบกลับคืน 191 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา(Content Analysis) สถิติที่ใช้ คือการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความแปรปรวนแบบทางเดียว เปรียบเทียบรายคู่แบบ Scheffeค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และการถดถอยเชิงพหุคูณ 

จากการศึกษาพบว่าภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลงอยู ่ในระดับมาก(x̅=4.34) ผลสัมฤทธิ ์การ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก( x̅=4.20) ด้านความสัมพันธ์พบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง(r = 0.468) อย่างมีนัยสำคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความมีอิทธิพลพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาพรวมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติงาน(Sig=0.000) ในรายด้านการกระตุ้นทางปัญญา (ß = 0.378) และการสร้างบารมี (ß = 
0.145) มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ร้อยละ 21.5(AR2 = 0.215)อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05  และมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลร่วมด้วย ได้แก่ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้ตามวัฒนธรรม
องค์การ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ; ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ; กองพลทหารราบท่ี 4 
 
1.ความเปน็มาและความสำคัญของปญัหา 
 ในการปฏิบัติงานของทุกองค์การย่อมมีความประสงค์ที่บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างร่วมกันในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วสถานการณ์การเมืองที่ยังขาดเสถียรภาพ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ผันผวน ปัญหาทางสังคม
ที่เพิ ่มสูงขึ ้นรายวัน ตลอดจนความก้าวกระโดดในการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตรากฎหมายต่างๆเพื่อให้รองรับ
กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 ปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์การไปสูค่วามสำเร็จ ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ที่เข้ามากระทบองค์การนัน้
ไปได้ คือการมีผู้บริหารองค์การที่มีภาวะผู้นำ(Leadership)มาบริหารงาน องค์การควรให้ความสำคัญไป
ยังการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล,2546) การพัฒนาภาวะผู้นำที่จะรับมือกับ

_________________________________________ 
* นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ จงัหวดัพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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วิกฤตการณ์ที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท ี่ม ีให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไป ซึ่งผู้นำองค์การในยุคปัจจุบัน(ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน,2558:344) จะมี
ความรู้แค่ตามตำแหน่งงานนั้นไม่เพียงพอแล้ว ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะ รวมถึงมีบุคลิกที่
เหมาะสมกับการแสดงออก(สมบัติ ธำรงธัญวงศ์,2560:460) จะต้องเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนใน
องค์การ ให้มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูง ที่สำคัญผู้นำในยุคใหม่
จะต้องรู้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำให้ครอบคลุมและเข้าใจ เพื่อจะได้เผชิญสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดไว้ในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 52 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 19 ระบุถึงการ
ปฏิบัติงานของทหารว่าจะต้องถูกจัดเตรียมกำลังให้เป็นองค์การที ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและกำลังทางทหารนั้นให้ใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยแต่จากการเปลี่ยนแปลงตามที่กลา่ว
ไปแล้วนั้น ภารกิจของหน่วยงานทหารมีรูปแบบงานที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียง
ภารกิจทางทหารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 
 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นส่วนกำลังรบหลกั ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของกองทพัภาคที่ 
3 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงจำนวน 23 หน่วยแต่ละหน่วยมีขีด
ความสามารถที่แตกต่างกันตามเหล่า ประกอบด้วยเหล่าทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง 
ทหารสื่อสาร ทหารแพทย์ ทหารสรรพาวุธ  ทหารพลาธิการ ทหารสารวัตร ทหารการเงิน ทหารพระ
ธรรมนูญและทหารการข่าว ซึ่งมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 
ตาก นครสวรรค์ ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบในฐานะกองกำลังนเรศวรตลอดแนว
ชายแดนไทย-พม่า บริเวณจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน รวมถึงภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานในนามองค์การ
สหประชาชาติร่วมกับมิตรประเทศที่นอกเขตแดนไทย การปฏิบัติงานของกำลังพลทุกระดับ จึงมี
ความสำคัญต่อการส่งผลถึงความสำเร็จของภารกิจของกองพลทหารราบที่ 4 ทั้งสิ้น การนำของผู้บังคับ
หน่วยจึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถยิ่งนัก 
 ผู้วิจัยจึงมีความมุ ่งหวังที ่จะศึกษาวิจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแหล่งอำนาจที่มี
อิทธิพลมากสำหรับผู้นำในกองทัพ(Bass,1985; Yammarino & Bass,1990 อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ
,2561:208) ซึ่งตามแนวคิดของ Bass(1985)ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญที่สอดคล้องกับการ
เป็นผู้นำทางทหาร คือ (1)การสร้างบารมีและการสร้างแรงบันดาลใจ (2)การกระตุ้นทางปัญญา และ
(3)การให้ความสำคัญแก่ความเป็นปัจเจกบุคคล ควบคู่การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน ตามแนวคิด
ของParson(1964)ร่วมกับHoy and Miskel(1991) โดยผู้วิจัยมุ่งประเด็นความสำเร็จและผลทีเ่กิดข้ึนใน 
3 มิติคือ (1)ทำงานในหน้าที่ของตนเองได้สำเร็จ (2)สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และ(3)องค์การมีผลการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้น ตลอดจนศึกษาปัจจัยแวดล้อมอื่น
อย่างรอบด้าน เพื ่อสร้างเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์การปฏิบัติงานจากภาวะผู ้นำการ
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เปลี่ยนแปลงและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิอย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ของกองพลทหารราบที่ 4 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมทั้งด้าน
องค์ความรู้ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจะทำให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยมีการ
พัฒนาควบคู่กับการพัฒนากำลังพลสืบต่อไป 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1)เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลงและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายทหาร
สัญญาบัตรสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 
 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของ
นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 
 3)เพื่อนำผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับการศึกษาปัจจัยแวดล้อมอื่น 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 
3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 Burn(1978:20) ได้เริ่มต้นพัฒนาการศึกษาด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากการวิจัยเชิง
บรรยายผู้นำทางการเมืองโดยอธิบายภาวะผู้นำในรูปแบบเชิงกระบวนการที่ผู้นำและผู้ตามมีอิทธิพลต่อ
กันด้านพฤติกรรม 
 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามในมุมมองของBurn ได้กล่าวไว้ ว่ามีความแตกต่าง
กันในด้านอำนาจระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน เกิดข้ึนได้มี 3 ลักษณะ
คือ 
 1. ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน(Transactional Leadership) เป็นความสัมพันธ์ที่ผู้นำและผู้ตาม 
เกาะเกี่ยวกันด้วยการแลกเปลี่ยนกันซึ่งผลประโยชน์โดยการตอบแทนด้วยรางวัลการสนองตอบความ
ต้องการแลกเปลี่ยนกันเพื่อความสำเร็จ อาจจะไม่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในท้ายที่สุด 
 2. ภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง(Transformational Leadership) คือการที่ผู้นำและผู้ตามมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเดียวกัน ด้วยการที่ผู้นำ 
สื่อสารให้พูดตามทราบ โดยผู้นำตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามกระตุ้นให้เกิดความคิด ความสำนึก
และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงข้ึน ซึ่งผู้นำในลักษณะนี้จะเป็นข้ันที่จะสามารถพัฒนาไปเป็น
ผู้นำแบบจริยธรรมในข้ันต่อไปได ้
 3. ภาวะผู้นำแบบจริยธรรม(Moral Leadership) คือลักษณะของบุคคลที่มีการพัฒนาทัง้ตนเอง
ซึ่งเป็นผู้นำและพัฒนาผู้ตาม โดยการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความต้องการในระดับชั้นที่สูงขึ้นยกระดับ
ความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งผู้นำและผู้ตามขึ้นได้อย่างแท้จริง 
 Bass(1985) ได้เสนอผลงานวิจัยที่ขยายทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ
มาอธิบายแนวคิดทฤษฎีให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 1 การสร้างบารมี 2 การคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 3 การกระตุ้นปัญญา โดยองค์ประกอบในส่วนของการสร้างแรงบันดาลใจนั้น 
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Bass มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบารมี ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบและสร้างแรงบัลดาลใจได้นั่นเอง 
โดยในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.การสร้างบารมี คือ การที่ผู้นำประพฤติตนมีคุณธรรมดีงาม ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
ประโยชน์ของกลุ่ม ต่อส่วนรวม ทำให้เป็นที่น่าเคารพนับถือเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ผู้ตามจนเป็นผลให้ผู้ตาม มีความคิดเห็นหรือยึดถือการปฏิบัติของผู้นำเป็นต้นแบบ เชื่อฟังนับถือและ
ศรัทธารวมถึงอุทิศตนที่จะปฏิบัติงานตามการนำของผู้นำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. การกระตุ้นทางปัญญา การที่ผู้นำจูงใจให้ผู้ตามนั้นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้ตามเห็นคุณค่าและเห็นปัญหาของงานเป็นความท้าทายกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็น
กลุ่มเป็นทีมและมีความสุขในการทำงานเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน 
 3. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลคือการที่ผู้นำให้ความเคารพในสิทธิหน้าที่ความเข้มข้น
ของแต่ละบุคคลคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้ความสำคัญถึงความต้องการและแนวทางใน
การเจริญเติบโตและการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและสายงานอาชีพ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ใหม่ๆ รวมถึง
ผู้นำสามารถให้คำปรึกษาช้ีแนะหรือเป็นพี่เลี้ยงแค่พูดตามซึ่งทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีๆ เน้นการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของการฝึกงานในอนาคตของผู้ตามเอง 
แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
 ผู้วิจัย ค้นหาความหมายของคำว่าผลสัมฤทธ์ิโดยแยกการพิจารณาคือผลหมายถึง สิ่งที่เกิดจาก
การ ทำสิ ่งใดบางสิ ่ง สัมฤทธิ ์ หมายถึง ความสำเร็จ,การแล้วเสร็จ ผู ้วิจัยจึงรวมความหมายได้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิหมายถึง สิ่งที่ได้จากการ กระทำความสำเร็จ จากการกระทำหนึ่งๆ ซึ่งจากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมแล้ว พบว่า เดโช สวนานนท์ (2512:3-4) ได้ให้ความหมายของคำว่าผลสัมฤทธ์ิ ว่าหมายถึง 
ระดับความสำเร็จหรือความสำเร็จ ที่ระบุเฉพาะด้าน หรือความสำเร็จโดยทั่วไปโดยใช้ความพยายาม
ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 พลอย สืบวิเศษ(2561:104) ให้ความหมายของคำว่าผลสัมฤทธิ์ว่า ผลสัมฤทธิ์คือผลรวม ของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ การมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลรวมของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผู ้วิจัยได้สืบค้น พบว่ามีการให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิ อีกท่านหนึ่ง คือ ปกรณ์ ปรียากร(2551) ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิ ว่าเป็นมิติด้านผลสำเร็จ มิติ
หนึ่ง ที่จะบ่งช้ีสมรรถนะขององค์การ ที่กระทำการแล้วเกิดเป็นผลลพัธ์(Outcomes or End results or 
Goals) และผลงาน(Outputs or Objectives) ขององค์การที่มีความชัดเจนเจาะจงไปโดยเฉพาะ โดยให้
ความสำคัญคำนึงถึง ความเป็นไปได้ที่องค์การหรือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะทำงานให้บรรลุผล ซึ่ง
สามารถบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลหรือความสำเร็จที่ต้องการนั่นเอง 
 จากตัวอย่างบทความและงานวิจัยที่ศึกษาทบทวน คำว่าผลสัมฤทธิ์ถูกนำไปใช้สำหรับการ
เปรียบเทียบ/วัดความสำเร็จ ของการดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ โดยอาจมีมิติของการมุ่งเนน้
ที่แตกต่างกันไป แต่ยังคงไว้ซึ่งการพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลของการดำเนินการ จึงเป็นเหตุผลให้
ผู ้วิจัยสรุปการใช้คำว่าผลสัมฤทธิ ์การปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของParson(1964)ร่วมกับHoy and 
Miskel(1991) โดยคำนึงถึงมิติ ผลลัพธ์ของการทำงานว่าได้งานตรงตามเป้าหมาย(มีประสิทธิผล) และ
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ผลงานที่ได้ ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลและองค์การในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งสังเคราะหเ์ปน็การวัดผลสมัฤทธ์ิการปฏิบัติงานเป็น 3 ด้าน คือ 1. มิติด้านการ
บรรลุตามภารกิจหน้าที่ที่รับมอบหมาย  2.มิติด้านการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล 3.มิติด้านการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผล/
ผลสัมฤทธ์ิ 
 นาวาอากาศโท ธนากร เอี ่ยมปาน(2556) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที ่ส ่งผลต่อภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของนักบินกองทพัอากาศ จากกลุ่มตัวอย่างคือนักบินกองทัพอากาศจำนวน 242 คน พบว่า
นักบินมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่พยากรณ์เชิงบวก 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศคือวัฒนธรรมองค์การบุคลิกภาพแบบมีสติ การ
จัดระบบข้ันตอนปฏิบัติขององค์การ การจัดสวนปฏิบัติการขององค์การ บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ส่วน
ปัจจัยเชิงลบคือนโยบายขององค์การเช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ อรัญญา ออมสินสมบูรณ์(2559) ได้
ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์กรกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารกรมแพทย์ทหารบก โดยได้ทำการศึกษา ข้าราชการทหาร
กรมแพทย์ทหารบกจำนวน 214 คน พบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการทหารกรมแพทย์ทหารบกอยู่ในระดับมากที่สุด รวมถึงพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
และความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารกรม
แพทย์ทหารบกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 William(1995, อ้างถึงใน ชาคริต มานพ, 2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การมีภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนของประเทศสิงคโปร์ จำนวน 89 แห่งพบว่า
ผลการวิจัยคือ ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง รวมถึงยังมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกลุ ่ม และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อผู ้นำ ในด้านของทัศนคติและ
พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏให้เห็นว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมกลุ ่มและความพึงพอใจในการทำงานของครูอาจารย์ 
รวมทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ซึ ่งทำให้ผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนนั้น
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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3.2 กรอบความคิดการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายทหาร
สัญญาบัตรแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลให้ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารสัญญาบัตรแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสมัฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
ของนายทหารสัญญาบัตร 
4.วิธีการศึกษา 

4.1 รูปแบบการวิจัย 
 ใช้รูปแบบผสม (Mixed-Method) ซึ ่งเป็นรูปแบบของการผสมระหว่างแบบคุณภาพและ
ปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งสองวิธีอย่างเป็นอิสระต่อกัน และให้น้ำหนักทั้งสองวิธีเท่าๆกัน ในเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีการทำการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ ข้อมูลต่างๆที่ มีความ
ละเอียดเชิงลึกและน่าสนใจ ในเชิงปริมาณ ทำการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อเป็นการสร้าง
ความสมบูรณ์ให้กับข้อมูลและนำผลของการวิจัยมารวมกัน(Merge)ในช่วงการแปรผล รวมเนื้อหาที่
เหมือนและเปรียบเทียบความต่าง เป็นการยืนยันความถูกต้อง หรือเป็นการอธิบายได้ชัดเจนมากข้ึน นำ
จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละวิธีการมาเสริมให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรต้น 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

-  ก า ร ส ร้ า ง บ า ร ม ี
-  ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น ท า ง ปั ญ ญ า 
-  -การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

- อาย ุ   -  อ า ยุ ร า ช ก า ร 
- ชั้นยศทางทหาร -  ร ะ ย ะ เ ว ล าค ร อ ง 
- สถานภาพสมรส    ต า แห น่ ง ปัจจุบัน 
- ระดบัการศึกษา - ประสบการณ์ภารกิจ
 นอกท่ีตั้งปกติ(ทา้ทาย) 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบตัิงาน 
ของนายทหารสัญญาบตัร 

 
- มิติด้านการบรรลุตามภารกิจ
ห น้ า ที่ ที่ รั บ ม อ บ ห ม า ย 
-  มิ ติ ด้ า น ก า ร พัฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ลั ง พ ล 
-  มิติด้านการพัฒนาผลการ
ปฏิบตัิงานของหน่วย 

ตัวแปรตาม 
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 การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยทำการสนทนากลุ่มซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 10 คน 
โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบังคับบัญชาหน่วยอย่างลุ่มลึก 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพล
ทหารราบที่ 4 จำนวน 23 หน่วย จำนวนทั้งสิ้น 479 นายโดยคำนวณหากลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลจาก
การใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (1967 อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์,2560:176) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 219 คนการสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตาม
หลักความน่าจะเป็นทางสถิติ โดยคำนวณแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากร และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ,ปัจจัยอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน 
โดยได้เตรียมประเด็นคำถามเป็นหัวข้อในการสนทนาไว้อย่างครอบคลุมประเด็นศึกษา 
 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check list) และ
เติมคำ ใช้เป็นปัจจัยข้ันต้นที่อาจอธิบายผลการวิจัยที่แตกต่างได้ในอนาคต 
 ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า(Rating 
Scale)5 ระดับมีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ด้าน1)การสร้างบารมี2)การกระตุ้นทางปัญญาและ3)ด้าน
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลสมัฤทธ์ิการปฏิบัติงาน เป็นแบบมาตรวัดประเมนิค่า(Rating Scale)5 
ระดับมีองค์ประกอบ 3 มิติคือ 1)มิติการบรรลุตามภารกิจหน้าที่ที่รับมอบหมาย 2)ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถกำลังพล3)มิติด้านการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วย 
 ส่วนที่ 4ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเปน็คำถามลักษณะปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเหน็ 
4. การวิเคราะห์ผล 
 วิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล(Content Analysis)สรุปประเด็นในการสนทนา
กลุ่มมาตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยตามกรอบแนวคิดมาอภิปรายข้อเท็จจริ ง หาความสัมพันธ์ของ
ประเด็นสำคัญ และนำเสนอโดยพรรณนาเป็นประเด็นๆต่อไป 
 วิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์
ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและระดับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA)เปร ียบเทียบรายคู ่แบบScheffeค่าส ัมประสิทธ ิ ์สหสัมพ ันธ ์ของเพ ียร ์ส ัน(Pearson’s 
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correlation coefficient)และการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป(SPSS) version20 
5. ผลการศึกษาวิจัยนำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
5.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคล ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 191 คน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0 ดำรง
ชั้นยศ ร้อยตรี-ร้อยโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.9 การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี/
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 62.8 ส่วนใหญ่มีอายุราชการ11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.8 มีระยะเวลาดำรง
ตำแหน่งปัจจุบันมากกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0 
5.2 ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก( x̅=4.34,S.D.=0.398)เมื่อพิจารณาภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 3 ด้านมีค่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล(x̅=4.37,S.D.=0.488)ด้านการสร้างบารมี(x̅=4.34,S.D.=0.457) และด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา(x̅=4.32,S.D.=0.391) 
5.3 ระดับความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร 
 การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก(x̅=4.20,S.D.=0.386)
เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรเป็นรายด้าน พบว่ามิติด้านการพฒันา
ขีดความสามารถกำลังพลอยู่ในระดับมาก(x̅=4.31,S.D.=0.432) มิติด้านการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วย อยู่ในระดับค่อนข้างมาก( x̅=4.20,S.D.=0.533) มิติด้านการบรรลุตามภารกิจหน้าที่ที่รับ
มอบหมาย อยู่ในระดับค่อนข้างมาก(x̅=4.09,S.D.=0.423) 
5.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของระดับภาวะผูน้ำการเปลีย่นแปลงกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

X1 X2 X3 X Y 
1. ด้านการสรา้งบารมี (X1) -     
2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X2)  .686** -    
3. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X3)   .692** .711** -   
4. ภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลง (X) .890** .881** .907**. -  
5. ผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงาน (Y) .423** .418** .414** .468** - 

หมายเหตุ:**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับ
ผลสัมฤทธิ์การ พบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง(r=0.468) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน  
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากไปหา
น้อยคือ ด้านการสร้างบารมี(r=0.423)ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(r=0.418)และด้านการคำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล(r=0.414) ตามลำดับ 

 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
b  S.E. ß T Sig. 

ค่าคงท่ี 2.286 .279  8.190 .000 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง .483 .066 .468 7.284 .000* 
1. ด้านการสรา้งบารมี(X1) .137 .077 .145 1.778 .008* 
2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(X2) .349 .075 .378 4.638 .000* 

หมายเหตุ:R = 0.468, R2 = 0.219, AR2 = 0.215, F= 53.053, *p< 0.05 

  ภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงโดยรวม (Sig=0.000) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์การปฏิบัติงานของ
นายทหารสัญญาบัตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา (Sig=0.000)และด้านการสร้างบารม ี(Sig=0.008)สง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิการปฏิบัติงานโดยมีคา่
น้ำหนักของผลกระทบของตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน คือ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(ß = 0.378)ส่งผลมากที่สุดรองลงมาคือด้านการสร้างบารมี(ß= 0.145) 
 เมื่อนำตัวแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์ได้สัมประสิทธ์ิแห่งการกำหนด (AR2 = 0.215) แสดงให้เหน็
ว่าอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้าน มีต่อกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 
21.5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหคูุณเท่ากับ 0.468ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั 
2.286  และถ้าทราบค่าของตัวแปรทั้งสองตัวสามารถคาดคะเนผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานโดยรวม ได้จาก
สมการถดถอย ดังนี้ 
 สมการถดถอยที่คำนวณโดยใช้คะแนนดิบคือ 
 Y1= 2.286 + 0.137(X1) + 0.349(X2) 
 สมการถดถอยที่คำนวณโดยใช้คะแนนมาตรฐานคือ 
 Z1= 0.145(X1) + 0.378(X2) 
5.5 ผลการสนทนากลุ่มผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล(Content Analysis) โดยสรุปประเด็นสำคัญในการ
สนทนากลุ่มนำเสนอเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา4 ประเด็น ดังนี้ 
 5.5.1.บทบาท/หน้าที่ของผู้บังคับหน่วย(ผู้นำหน่วย) 
  บทบาทที่สำคัญในการนำพาหน่วยไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายตามภารกิจ โดยจะต้องมี
ความเข้าใจในงานที่จะต้องทำสามารถวางแผนการทำงานให้มีทิศทางที่ชัดเจน รวมถึงสื่อสารทำความ
เข้าใจในการปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญที่ผู้บังคับหน่วยคือสร้างค่านิยมร่วมกันปฏิบัติ
ตนให้เป็นตัวแบบกำกับดูแลในงานที่ได้สั่งการไปอย่างใกล้ชิด 
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 5.5.2 แนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของผู้บังคับหน่วย 
  1)ดำเนินกิจกรรมที ่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยอย่างครบถ้วน ซึ ่งให้
ความสำคัญไปยังเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของหน่วยงานว่าจะต้องสำเร็จ 
  2)ใช้ผลจากความสำเร็จของภารกิจที่เกิดข้ึนมาเป็นแรงกระตุ้น สร้างความตระหนักใน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การจูงใจให้อยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัว
กำลังพลเองเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป 
  3)จากความสำเร็จของภารกิจปรากฏเป็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยที่สูงขึ้นมีความ
หลากหลาย ตอบสนองได้ในภารกิจอย่างหลากหลายมิติ สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วย จน
เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจมากขึ้น 
 5.5.3 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับหน่วยกับการปฏิบัติงาน 
  1)ผู้บังคับหน่วยเรียนรู้,ดูต้นแบบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือข้ึนไป ในขณะเดียวกัน
ตนเองก็มีแนวทางในการประพฤติตนให้อยู่ ในกฎระเบียบของหน่วยงาน ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานมาก่อนเสมอ จนสามารถเป็นผู้นำให้กำลังพลปฏิบัติตามตนเอง มอบความ
จริงใจ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานรวมถึงนำการปฏิบัติที่ดีงามของผู้บังคับหน่วยไปใชส้ั่งสอน
หรืออบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันในโอกาสต่อๆไป 
  2) ผู้บังคับหน่วยเองมีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้เพื่อจัดการต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 
โดยเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ร่วมกันคิด ร่วมหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาน้ันๆโดยมองว่าปัญหาเป็นเรื่อง
ที่สนุกน่าท้าทาย จนทำให้ได้รับการตอบรับทางด้านการแสดงความคิด เห็นจากกำลังพลหลากหลาย
ระดับ และพิสูจน์ให้คนในองค์การเห็นได้ว่าการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานั้น ทำให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกำลังพลผู้ปฏิบัติทุกคน
นั้นจะได้รับการกระตุ้นให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง 
  3)ผู้บังคับหน่วย มีความใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกระดับช้ันวางแผนถึง
ความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการของกำลังพลมีเส้นทางที่ชัดเจน ทั้งยังคอยให้คำปรึกษาสำหรับ
กำลังพลทั้งเรื่องการปฏิบัติงานหรือปัญหาชีวิตส่วนตัว สามารถเข้าใจและยอมรับได้ว่ากำลังพลแต่ละคน
มีความสามารถในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจได้ไม่เท่ากัน เคารพในความแตกต่าง และมุ่งพัฒนาผู้ที่
พร้อม และให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้เทียบเท่าผู้อื่น 
 5.5.4 ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกำลังพลในหน่วย 
  1)การปฏิบัติตัวของผู้ตามกล่าวคือพฤติกรรมการทำงานและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาน้ันมีส่วนสำคัญที่จะทำให้งานของหน่วยสำเร็จหรือล้มเหลว เนื่องจากหากกำลังพลซึ่ง
เป็นผู้ตามไม่ได้มีความประพฤติอยู่ในกรอบ หรือขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน 
ย่อมทำให้แผนงานที่วางไว้อย่างดีเพียงใดก็ไม่อาจสำเร็จไปได้ 
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  2)การลงโทษตามกฎระเบยีบยังมใีห้เห็นอยู่เสมอ กระทำเพื่อเปน็การอบรมและกระตุน้
เตือนหรือตั้งใจจะให้ผู้ทำความผิดได้สำนึกและแก้ไขโดยปฏิบัติอยู่ควบคู่กับการรักษาระเบียบวินัย แต่
อย่างไรก็ตามการมีกรอบระเบียบวินัยและโทษทัณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง ที่ดึงรั้งให้การปฏิบัติงานของกำลังพล
ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ ควรที่จะต้องใช้ให้ควบคู ่ไปกับการเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความเห็นภายใต้กรอบอันเหมาะสมเพื ่อที ่จะเริ่มสร้างสิ ่งใหม่ๆให้เกิดขึ ้นแล้วเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยต่อไป 
  3)การที่กำลังพลคนรุ่นใหม่ๆบรรจุเข้ามา แต่มีแนวความคิดทัศนคติในการทำงานที่
แตกต่างกับกำลังพลท่านเก่าๆ เช่นเรื่องของมารยาททางทหาร ความตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน การให้
ความสำคัญกับระบบอาวุโส กอปรกับการมีเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คน รุ่นพี่
สอนงานรุ่นน้องลดน้อยลง ขาดข้ันตอนที่ละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึกจึงเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่สง่ผลทัง้
ผลักดันและดึงรั้งความสำเร็จในภารกิจของหน่วยงานได้ 
  4)ความผูกพันต่อหน่วยงานโดยการให้กำลังพลในหน่วยมีส่วนร่วมในการคิด และทำ
โครงการหรือสิ่งต่างๆที่จะดำรงอยู่คู่กับหน่วยงานและสรา้งประโยชน์แก่คนในองค์การเป็นการก่อตัวของ
เรื่องราวระหว่างคนคิด คนทำและหน่วยงาน โดยจะทำให้กำลังพลมีความภาคภูมิใจและรักใน ผลงานที่
ได้ทำไว้ให้กับหน่วยงาน เมื่อกำลังพลมีความผูกพันความรักต่อหน่วยงานก็ยิ่งเปน็เหตุให้ทุ่มเทความตั้งใจ 
ไปให้การปฏิบัติงานจนบังเกิดเป็นผลสำเร็จต่อหน่วยงานได้ดีต่อไป 
  5)การมีวัฒนธรรมองค์การรูปแบบต่างๆแล้วแต่ความเป็นมาของหน่วย ส่วนใหญ่นั้น
ยังคงยึดถือตามสายการบังคับบัญชา มีการนำกฎระเบียบมาเป็นกรอบเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้
ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การนั้นย่อมส่งผลกับความสำเร็จขององค์การด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การที่มีความเช่ือ ค่านิยม ที่ไม่ตรงกันภายในหน่วยงานน้ันอาจจะทำให้กำลังพลมีแนวทางคนละรูปแบบ 
หากแนวทางนั้นสอดคล้องกันก็อาจจะทำให้ภารกิจสำเร็จได้ไม่ยากแต่ถ้าขัดแย้งกัน ก็ยากที่จะประสบ
ความสำเร็จ เป็นความท้าทายของคนทุกคนในองค์การที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้มีวัฒนธรรมองค์การที่ดี
และเหมาะสมที่สุดต่อบริบทขององค์การ 
5.6 ผลการวิเคราะห์จากข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 104 คน(ร้อยละ 55) 
 1) ลักษณะของผู้บังคับบัญชาที่พึงประสงค์ได้แก่ต้องปกครองด้วยคุณธรรม มีความยุติธรรม 
เป็นผู้เสียสละรับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่/เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เก่งงาน และเคร่งครัดระเบียบวินัย 
 2) ค่านิยมร่วมในหน่วยที่มีความเห็นว่าสำคัญที่สุด ได้แก่ความสามัคคีในหมู่คณะความมีวนิัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักและผูกพันในหน่วย รวมถึงการเคารพและให้เกียรติตามระบบอาวุโสซึ่งกัน
และกัน 
 3) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเรจ็ลลุ่วง ได้แก่การที่ผู้บังคับบัญชา
ที่ใส่ใจในการปฏิบัติงาน การมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน ความมีวินัยและความรับผิดชอบในการ
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ทำงานของตัวผู้ปฏิบัติเองมีความรู้ การได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถ การดีรับการสนับสนุน
ด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างครบถ้วยสมบูรณ์ 
 4) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติขาดวินัยและความ
รับผิดชอบในการทำงานของตนเอง การขาดการวางแผนงานให้รอบด้าน กำลังพล อุปกรณ์ เวลา 
งบประมาณ การขาดความเช่ือมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา การสั่งการที่ไม่ชัดเจน ปัญหาส่วนตัวและปัญหา
ครอบครัวของคนในหน่วยงาน การขาดการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และกฎระเบียบข้อบังคับ
บางประการไม่เอื้อต่อการทำงาน 
5.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
1 อายุ  

✓* 
2 ช้ันยศทางทหาร ✓* ✓* 
3 สถานภาพสมรส   

4 ระดับการศึกษา  
✓* 

5 อายุราชการ   
✓* 

6 ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  
✓* 

7 ประสบการณ์ภารกจินอกที่ตั้งปกต ิ   

หมายเหตุ:✓=  ปัจจัยที่แตกต่างกันส่งผลให้ตัวแปรตามแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ ,*p< 0.05 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านชั ้นยศทางทหาร ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรให้แตกต่างกัน ได้แก่ ชั้นยศร้อยเอก– พันตรกีับช้ัน
ยศ ร้อยตรี– ร้อยโทส่วนปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านอื่นๆที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร 
 สมมติฐานที่ 2 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านอายุ ส่งผลต่อระดับภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของนายทหารสัญญาบัตรให้แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มอายุ 35-44 ปีกับกลุ่มอายุ 45-54 
ปี และระหว่างกลุ่มอายุ 35-44 ปีกับกลุ่มอายุ 55 ปีข้ึนไป 
   2) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านชั้นยศทางทหาร ส่งผลต่อ
ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายทหารสัญญาบัตรให้แตกต่างกัน ได้แก่ ช้ันยศร้อยตรี– ร้อยโท
กับช้ันยศ ร้อยเอก– พันตรี 
   3)ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านการศึกษาสูงสุด ส่งผลต่อ
ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายทหารสัญญาบัตรให้แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี/
อนุปริญญากับ ระดับปริญญาโท 
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   4) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านอายุราชการ ส่งผลต่อระดับ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายทหารสญัญาบตัรใหแ้ตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มอายุราชการ11- 20 ปกีบั 
กลุ่มอายุราชการมากกว่า 30 ปี 
   5) ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ปัจจุบันส่งผลต่อระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายทหารสัญญาบัตรให้แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มที่
ดำรงตำแหน่งปัจจุบันมากกว่า 3 ปีกับอีกทั้งสามกลุ่มระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (น้อยกว่า 1 ปี, 
1- 2 ปีและ2- 3 ปี) 
   6) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านสถานภาพสมรสและด้าน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั ้งปกติ  ที ่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารสัญญาบัตร 
 สมมติฐานที่ 3 ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรจากผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง(r=0.468) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 
5.8 ข้อค้นพบที่สำคัญเพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัย 
 1) ระดับภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนซึ่งผลการศึกษาที่ผู้วิจัยดำเนินการร่วมด้วยนั้น โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅= 4.21,S.D.=0.570)ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎระเบียบการ
ลงโทษ มากที่สุด รองลงมาคือ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ และมีแผนในการตอบแทนด้วยตำแหน่งที่
สูงข้ึน ตามลำดับ 
 2) ปัจจัยที ่ได้จากการสนทนาการและแบบสอบถามคำถามปลายเปิด ได้แก่ ภาวะผู ้ตาม 
วัฒนธรรมองค์การ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรักความผูกพันต่อหน่วยงาน ความพร้อมด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณสนับสนุน 
 3)ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 เรื่องปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลรายด้านที่แตกต่างกัน 
ส่งผล/ไม่ส่งผล กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตารางผลการทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นข้อพิจารณาในการวางแผนงานต่อไป 
 ข้อค้นพบทั้งสามข้อ สามารถนำไปเป็นปัจจัยที่สามารถนำไปใช้ประกอบกับการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนาผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานร่วมกับภาวะผู้นำการเปลี ่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่อไป 
6. อภิปรายผล 
 1.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ด้านการคำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างบารมี และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามลำดับ 
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 จากผลการวิจัยที่ปรากฏ ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันกองทัพบกมีภารกจิที่เปลี่ยน
จากเดิมมากขึ้น ผู้นำหน่วย หรือนายทหารสัญญาบัตร จะต้องปรับลักษณะการทำงานของตนเองให้
สอดคล้องต่อสภาวการณ์ที่เกิดข้ึน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งด้านสังคมความเป็นอยู่ของ
กำลังพล และนโยบายต่างๆที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองภารกิจของประเทศ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
เพิ่มเติมหลายประการ การใช้องค์ความรู้เดิมๆไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน จะต้องพัฒนา
ตัวเองให้มีความรู้และทักษะ และที่สำคัญ ผู้นำในยุคใหม่จะต้องรู้แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ให้ครอบคลุมและเข้าใจ เพื ่อจะได้เลือกใช้พฤติกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นได้ อย่าง
เหมาะสม(ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน,2558) ซึ่งจากผลการวิจัยทำให้เห็นว่านายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพล
ทหารราบที่ 4 มีระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร 
เอี่ยมปาน(2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ 
จากกลุ่มตัวอย่างคือนักบินกองทัพอากาศจำนวน 242 คน พบว่านักบินมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้ความสำคัญต่อการเป็น 
ผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถในการนำพาหน่วยด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่
ดีในการปกครอง ตามหลักธรรมภิบาล โดยหมายรวมถึง นายทหารหรือผู้นำหน่วยนั้นจะต้องมีหลักนิติ
ธรรมคุณธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจึงศึกษาเปรียบเทียบ กับหน่วยงานที่เป็น
หน่วยงานด้านเหล่าสายวิทยาการในสังกัดกองทัพบก ซึ่งปรากฏว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้ถูก
ศึกษาไว้เช่นเดียวกัน โดยอรัญญา ออมสินสมบูรณ์ (2559) ที่ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผกูพันต่อองค์กรกบัคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ
ทหารกรมแพทย์ทหารบก ศึกษาข้าราชการทหารกรมแพทย์ทหารบกจำนวน 214 คน พบว่าระดับภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งมีผลสอดคลอ้ง กับผลของการวิจัยครั้งนี้เช่นเดียวกัน ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าในปัจจุบันหน่วยงานทหารมีการปรับแนวคิด ของความเป็นผู้นำ จากเน้นด้านการทหารที่อย่าง
เดียวมาเป็นการ ศึกษาให้รอบด้านและเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ซึ่งจะทำให้เป็น
ผลดีต่อกำลังพลทุกระดับและเกิดการพัฒนาผู้นำยุคใหม่มากขึ้นในหน่วยทหารซึ่งสอดคล้องกับการ
ที่Yammarino & Bass(1990  อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ,2561:208) ได้ศึกษาวิจัยได้ว่าภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งอำนาจที่มีอิทธิพลมากสำหรับผู้นำในกองทัพ 
 2.จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร พบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงกับ
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง(r=0.468) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ระดับปาน
กลางเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากไปหาน้อยคือ ด้านการสร้างบารมี (r=0.423)ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา(r=0.418)และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(r=0.414) และภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร อย่างมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Sig=0.000)และ ด้านการ
สร้างบารมี(Sig=0.008)ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05โดยมีน้ำหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที ่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ
นายทหารสัญญาบัตร คือด้านการกระตุ้นทางปัญญา(ß = 0.378) ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างบารมี(ß = 0.145) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนด (AR2 = 0.215) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีและด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีอิทธิพลกับผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรคิดเป็นร้อยละ 21.5 
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร ทั้งนี้ความสำเร็จ
นั้นมีพื้นฐานมาจากการนำพาของผู้นำหน่วยทั้งสิ้น ซึ่งผู้นำหน่วยนั้น(สมบัติ ธำรงธัญวงศ์,2560 :460) 
จะต้องเป็นเสมอืนศูนย์รวมจติใจของคนในองค์การ ให้มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผลสูง โดยใช้ขีดความสามารถ กลวิธี เทคนิคในการชักจูงกระตุ้นให้คนในองค์การมีสว่นรว่ม 
และดึงศักยภาพของคนในองค์การออกมาใช้เพื่อสัมฤทธ์ิผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ทหารเองนั้น มีการปกครองบังคับบัญชาเป็นลำดับช้ัน แน่นอนว่าผู้บังคับบัญชาย่อมมีส่วนสำคัญในการ
สื่อสาร ส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติงานของทุกสว่น และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยหนึ่งที่
เกื้อกูลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความสำเร็จของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วรางคณา กาญจนพาที(2556) เรื ่อง ภาวะผู ้นำและภาวะผู ้ตามที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กร
กรณีศึกษาธนาคารเพื ่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีข้อค้นพบว่าภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กรในด้านการปฏิบัติงานขององค์กร  อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย มีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 25.40 
 ทั้งนี้จากผลการพิจารณาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นรายด้าน ซึ่งมี 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน คือด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างบารมีโดยจะเห็นวา่ผล
การศึกษานั้น บ่งบอกว่าด้านการคำนึงถึงปัจจัยบุคคล ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแย้ง
กับผลการศึกษาวิจัยของ กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา(2559) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ซึ่งทำการศึกษาโรงเรียนในสังกัดดังกล่าวจำนวน 46 โรงเรียน จากผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 6 คนรวม
ทั้งสิ้น 276 คน ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านสามารถรว่มกันทำนาย
สมรรถนะหลักของครูในภาพรวมได้ ทั้งนี้หมายรวมถึงด้านการคำนึงถึงความเปน็ปัจเจกบุคคล อาจกลา่ว
ได้ว่าสาเหตุที่ผลการศึกษาแตกต่างกันน้ันเกิดข้ึนจากลกัษณะของงานทีต่้องดำเนินการที่แตกต่างกัน เช่น
งานในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี อาจจะสามารถเปิดโอกาสในกาแสดงออกหรือคิดสร้างสรรค์มากกว่า
ภารกิจงานทางด้านของหน่วยงานทหาร และอาจมีระเบียบข้อบังคับบางประการที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีอิทธิพล ร้อยละ 21.5(AR2 = 0.215)แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับการสัมฤทธิ์ผลตาม
ภารกิจ ไม่ได้มีเพียงแค่การพิจารณาแต่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวได้ว่า ในการ
ดำเนินการเพื่อก้าวไปถึงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่แท้จริงได้นั้น ต้องพิจารณา ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
ประกอบควบคู่ไปพร้อมๆกับการใช้ภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลง ซึ่งหากพิจารณาอย่างง่ายนั้นหมายถึง ยัง
มีปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของภารกิจร้อยละ 78.5อันสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
ที่ผลการศึกษาน้ัน ทำให้ได้ทราบปัจจัยอื่นที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน อันจะอภิปรายต่อไปเพื่อ
จะนำปัจจัยต่างๆดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมในการวางแผนงานเพื่อความสำเร็จต่อไป 
 3.อภิปรายผลจากการสนทนากลุ่มและแบบสอบถามคำถามปลายเปิด เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับการศึกษาปัจจัย
แวดล้อมอื่น 
 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ ทำให้ได้ทราบแล้วว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายปัจจัยที่ค้นพบจากการศึกษา ดังนี้ 
  (1)ภาวะผู้ตาม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ ต้องพิจารณาศึกษาลักษณะของ
ภาวะผู้ตามให้เข้าใจย่อมเป็นผลดีในการเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละภารกิจและสถานการณ์โดย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Weiss(2001) ที่ว่าผู้ตามที่ดี มีประสิทธิผลสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง
นั้นจะต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถบริหารตนเองและทำ
ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรางคณา กาญจนพาที(2556) เรื่อง ภาวะผู้นำ
และภาวะผู้ตามที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กรกรณีศึกษาธนาคารเพื่ อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย โดยมีข้อค้นพบว่าภาวะผู้ตามที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กรในด้านการปฏิบัติงาน
ขององค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ผู้ตามแบบเฉยชา ผู้ตามแบบเอาตัวรอดและผู้
ตามแบบห่างเหินโดย มีอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 12.00 
  (2)วัฒนธรรมองค์การเปรียบเสมือนสิ่งที่ครอบคลุมองค์การไว้ ต้องเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การ ให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์การที่มีอยู่เหมาะสมกับภารกิจงานขององค์การหรือไม่ และมีวิธีการ
จัดการกับวัฒนธรรมองค์การอย่างไรซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Denison(1990) ที่ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การด้วยวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทำ
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามเพื่อวัดบรรยากาศขององค์การ จำนวน 34 แห่ง ใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 5 ปี รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จำนวน 25 ครั้งใน 5 
องค์การ และศึกษาประกอบกับเอกสารงานวิจัยต่างๆร่วมด้วย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับประสิทธิผลองค์การ อยู่ในรูปแบบของผลประกอบการทั้งนี้การศึกษาในเรื่องวัฒนธรรม
องค์การกับผลของการปฏิบัติงานขององค์การนั้นยังมีผู้ศึกษาแล้ว ได้ทำการสรุปว่าวัฒนธรรมองคก์าร
แกร่ง (Strong Corporate culture) ส่งผลให้การประกอบการทางการเงินสูงขึ้น ได้แก่การศึกษาวิจัย
ของ Kotter and Heskett(1992) และGordon and DiTomaso(1992; 783-798)ซึ ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ แสงเดือนเสียมไหมและคณะ(2540) เรื่อง ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์การ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด
และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด ซึ่งพบว่าทั้งสองบริษัทนั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน ส่งผล
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ถึงบรรยากาศขององค์การและการสนับสนุนจากองค์การโดยมีความสัมพันธ์ก ับประสิทธิผล 
ประกอบด้วยการบรรลุเป้าหมายขององค์การความผูกพันต่อองค์การความอยู่รอดและการเจริญเติบโต
ขององค์การด้วย รวมถึงงานวิจัยของจินต์ทองแสนคงสุข และคณะ(2545) ซึ ่งทำการศึกษาวิจัย
ภาคสนามเพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัทปตท.จำกัดมหาชน โดยศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การทำงานของพนักงานปตท. จำนวน 1,745 คน พบว่าทัศนคติของการทำงานมีผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์การให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เป็นองค์การแห่งการสร้างวัฒนธรรม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
  (3)ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำใหห้ลายๆสิ่งมีการเจรญิกา้วหน้าทันสมัย แต่
ขาดการพัฒนาทางจิตใจหากองค์การมีการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือการก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีน้ัน ยอมเป็นตัวเสริมให้การทำงาน ง่ายรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท และคณะ (2536) ที่ได้วิจัยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บทบาทในการพัฒนาสังคมไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู ้บริหารหน่วยงานราชการของไทย กลุ ่มผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่ง
ปรากฏผลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผลทางบวกมากกว่าทางลบ และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
ในเรื่องความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีผลต่อขวัญและกำลังใจ ของการปฏิบัติงานของคนใน
วงการด้วยรวมถึงสอดคล้องกับบุษรา ประกอบธรรม และ ระวีวรรณ โป๊ฟ้า(2547) ที่ได้ทำการวิจัย เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับปริมาณและประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
สอน กรณีศึกษาคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้ทำการ  วิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที ่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยคือ อาจารย์สายวิชาการที่รับผิดชอบงานสอน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2547 ทั้งหมด 392 คน พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
สอน เมื่อคณาจารย์มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมาก
ขึ้นด้วย.จะเห็นได้ว่า แม้งานวิจัยดังกล่าว จะดำเนินการมาแล้วในอดีตเป็นเวลานานกว่าสิบปี แต่ก็ได้
ทราบว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่การปฏิบัติงานนั้น ค่อยๆมีผลมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดจน
ปัจจุบัน จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญในการบริหารและจัดการให้การใช้
เทคโนโลยี สนับสนุนผลการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนต่อไป 
  (4)กฎระเบียบต่างๆ ในเชิงบวกแล้วนั้นการมีกฎระเบียบดังกล่าวเป็นการป้องกันไม่ให้
การกระทำที่ผิดไปจากสิ่งที่ควรปฏิบัติเกิดข้ึนในทางเป็นจริงการมีกฎระเบยีบ การมีเงื่อนไขต่างๆถูกมอง
ว่าเป็นตัวกีดกันความคิดสร้างสรรค์ และทำลายการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลในประเด็นนี้ผู้วิจัย มี
ความเห็นว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญ ในเรื่องนี้คือผู้บังคับบัญชาช้ันสูงที่จะใช้ดุลยพินิจ หรือมีความยืดหยุ่น/อ่อน
ตัวในการปฏิบัติ แต่ต้องคงไว้ตามกรอบกฎระเบียบ 
  (5)ภาวะผู ้นำแบบแลกเปลี ่ยนในการศึกษาครั ้งนี ้ผ ู ้วิจ ัยได้ทำการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลคู่ขนานปรากฏว่าระดับภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมอยู่ในระดับมากจึงทำให้เห็นได้ว่า
นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 แม้จะมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงแต่ใน
ขณะเดียวกันผลการทดลองที่ชัดว่าภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนก็มีระดับสูงเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ พงษ์สันติ ์ บุญสรรค์ (2558) ที ่ได้ทำงานวิจัยเรื ่อง ภาวะผู ้นำของผู้บริหาร ที ่มีผลต่อ
ความสำเร็จของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  พบว่า ภาวะผู ้นำแบบแลกเปลี ่ยน อยู ่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.36) แม้จะอยู่ในลำดับที่ 4 ของ ภาวะผู้นำที่ทำการศึกษา แต่ก็ปรากฏผลให้ทราบว่า ภาวะ
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ผู้นำแบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ในด้านของผลลัพธ์ที่
คาดหวังขององค์การ ความพึงพอใจและขวัญในการทำงานของพนักงานและความสำเร็จขององค์การ
โดยรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ Burn(1978)ที่เห็นว่าพื้นฐานของผู้นำแบบแลกเปลี่ยนคือการใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนให้
ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้นำก็จะ ตอบแทนด้วยรางวัล ในการทำงาน 
ลักษณะนี้จะสำเร็จไปอย่างยังราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มักเกิดผลดีโดยผู้นำจะมีความสามารถด้านการ
บริหาร เช่นกันวางแผนงานการจัดการองค์การการจัดสรรงบประมาณและติดตามให้การทำงานนั้นให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้จะไม่เน้นความสัมพันธ์แบบส่วนตัว แต่จะเน้นให้งานนั้นออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นสำคัญ ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิผลของงานได้โดยการสร้างความชัดเจนของงานที่
มอบหมาย พร้อมกับเข้าไปร่วมปฏิบัติกับผู ้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความมั่นใจ จะส่งผลต่อขวัญและ
กำลังใจเพิ่มสูงข้ึนด้วยทั้งนี้ภาวะความเป็นผู้นำน้ันมีความสัมพันธ์กันอยู่ 3 ลักษณะคือ การเริ่มต้นด้วย
ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนพัฒนาการปฏิบัติที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามในเรื่องของการ
ยกระดับจิตใจไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและในท้ายที่สุดจากผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็ก้าวเข้าสู่
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ทั้งนี้การนำหน่วยงานของผู้นำนั้นย่อมใช้ คุณลักษณะผู้นำได้หลากหลายรูปแบบ 
ฉะนั้นแล้วหากเลือกใช้ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน อย่างเหมาะสมต่อบุคคลและสถานการณ์ ย่อมจะทำ
ให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพมากข้ึน 

จากปัจจัยที่กล่าวมาในข้างต้นทั้ง 5 ปัจจัย ข้อมูลอีกประการหนึ่งที่ไม่ได้นำมาอภิปรายด้วย
ในนี้ คือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่าข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลบางประการส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงาน และข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลบางประการ  ส่งผลต่อระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ได้กล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อที่จะใช้พิจารณาเพื่อเสรมิรายละเอยีดโดย
ที่ไม่ปล่อยให้ปัจจัยด้านความแตกต่างส่วนบุคคลถูกมองข้ามไป ซึ่งสามารถร่วมใช้ในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงแสดงแนวทางการนำพาองค์การไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยอื่นๆที่ค้นพบ มาเสนอเป็นลักษณะ
แผนภาพ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1)  ผู้บังคับบัญชาควรนำผลการวิจยัที่ได้ มาพิจารณา เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนภารกจิ
ของหน่วย ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงมีผลต่อ ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยอื่น ที่จะต้อง
นำมาร่วมวางแผน เช่น การเรียนรู้ผู้ใต้บังคับบัญชาและวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานทหาร แล้ว
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ที่สำคัญคือเรื่องของเทคโนโลยี ที่จะต้องมีการ นำมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
ภายใต้กรอบกฎระเบียบ ของหน่วยงานที่รัดกุมแต่ไม่กีดกันความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงาน 
 2)  นำข้อค้นพบที่ได้ มาพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกำลงัพลแต่ละ
ระดับและแต่ละตำแหน่งหน้าที ่ รวมถึงระบุตัวชี ้วัดพฤติกรรมที่สามารถสะท้อนถึงภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของกำลังพลแต่ละระดับและแต่ละตำแหน่งนั้น เพื่อประเมินผลและนำไปพัฒนาได้ต่อไป 
เพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำ ไม่ใช่ตำแหน่ง โดยผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรระบุการจัดกลุ่ม
กำลังพล (ในระดับกองพล) เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 

 (1)  พลทหารกองประจำการ  
 (2)  นายทหารช้ันประทวน ระดับผู้หมู่ (สิบตรี- สิบเอก) 
 (3)  นายทหารช้ันประทวน ระดับจ่า (จ่าสิบตรี- จ่าสิบเอก) 
 (4)  นายทหารช้ันสัญญาบัตร ระดับผู้หมวด (ร้อยตรี- ร้อยโท) 
 (5)  นายทหารช้ันสัญญาบัตร ระดับผู้กอง (ร้อยเอก- พันตรี) 
 (6)  นายทหารช้ันสัญญาบัตร ระดับผู้พัน (พันโท) 
 (7)  นายทหารช้ันสัญญาบัตร ระดับผู้บังคับการและผูบ้ัญชาการ (พันเอก- พล

ตรี)  
 เนื ่องจากมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับดุลยพินิจของผู ้บังคับบัญชาที่
สามารถ ประยุกต์หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหน่วยมากที่สุด ซึ่งหน่วยทหารในระดับเดียวกันแต่
แตกต่างกันในบริบทการปฏิบัติภารกิจ หรือหน่วยทหารระดับที่สูงกว่า เช่น กองทัพภาค หรือหน่วยข้ึน
ตรงของกองทัพบก (ระดับกรมต่างๆ) หรือแม้กระทั่งกองบัญชาการกองทัพบก ก็สามารถจำแนกกำลัง
พลในสังกัดของตนตามความเหมาะสมของหน้าที ่รับผิดชอบ และระบุภาวะผู้นำในแต่ละระดับเพื่อ
ดำเนินการได้ในลักษณะเดียวกัน 
 3)  จากการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าในปัจจุบัน หน่วยทหารมี
การนำภาวะผู ้นำแบบต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ โดยพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งนี้หน่วยงานทหารเองนั้นมีสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทหารในระดบั
การผลิตบุคคลากรพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการทหาร เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรยีน
เตรียมทหาร โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นต้น ตลอดจนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และโรงเรียน
ทหารแต่ละเหล่าที่มีหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เช่น การศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน 
เป็นต้น โดยสถาบันการศึกษาในสังกัดของส่วนราชการทหารนั้น ล้วนแล้วแต่มีการศึกษาในเรื่องของ
ภาวะผู้นำ จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรการเรียนการสอนว่า แนวทางการปลูกฝังภาวะ
ผู้นำ หรือวิชาที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ใช้อยู่ มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบนัหรอืไม่ และควรมีการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในประเด็นใด เพื่อให้นายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรที่ผลิตได้จาก
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สถาบันนั้นๆ มีขีดความสามารถในการนำพาหน่วย ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบตามตำแหนง่หนา้ที่
อย่างมีคุณภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของ

นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 ซึ่งประชากรที่ศึกษาคือกำลังพลระดับนายทหารช้ัน
สัญญาบัตรเท่านั้น ผลการศึกษาจึงอาจไม่ครอบคลุมถึงความคิดเห็นกำลังพลระดับนายทหารประทวน 
และพลทหารกองประจำการ ซึ่งมีจำนวนกว่า 7,000 คน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกระดับ เพื่อให้สามารถนำผลการศึกษา
ไปใช้อธิบายได้ทั้งหน่วยอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลจากกำลังพลกลุ่มตัวอย่างที่
ในห้วงที่ทำวิจัยอยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการสนามชายแดน หรือกองกำลังนเรศวร(ปฏิบัติงานนอก
หน่วย) ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยการเพิ่มช่องทางในการเก็บข้อมูลหรือขยายเวลา
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์จากประชากรที่สุ่มได้ตามหลักการ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลที่สะท้อน
ความเห็นของประชากรทั้งหมดได้แท้จริง 

2)  ควรทำวิจัยเชิงเปรียบเทียบเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการระหว่างกองพลทหารราบที่
มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  

3)  ควรทำวิจัยเชิงสหสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับหน่วยกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื ่อน
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แนวทางการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก  
กรณีศึกษา หอการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
บรรณารักษ์   สีหะอำไพ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดแนวทางการบริหาร ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth interview) ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 25 คน ทำการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และนำข้อมูลที ่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามเพศ พบว่าจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 25 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.0 ลำดับต่อมาเป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 45.0 
 ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามอายุ พบว่าจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 25 คน ส่วน
ใหญ่เป็นอายุระหว่าง 25-35 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ลำดับต่อมาเป็นอายุระหว่าง 35-45 
ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
 ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามวุฒิการศึกษา พบว่าจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 14 
คน ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปวช คิดเป็นร้อยละ 65 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
 2) สภาพสังคมปัจจุบันแนวทางการใช้สื่อ สื่อกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัยใหม่ 
และความหลากหลายที่ลงตัวซึ่งในความหลากหลายและการนำ มาใช้ในการทำงานนั้น มีความแตกต่าง
กันระหว่างความเป็นสื่อเก่ากับสื่อใหม่ การเข้าถึงสื่อใหม่ อาจเป็นแนวทางรูปแบบแพร่ข่าวสารอยา่ง
รวดเร็วและกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วข้อดีอย่าง การนำ เสนอข้อมูลหรือการส่งข่าวสารยิ่งรวดเร็ว
มากขึ้น สื่อสารที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสารกับสื่อทำให้เกิดสื่อสมัยใหม่ขึ้นส่วน
ความเป็นสื่อเก่ายังมีการนำ มาใช้ในการทำงานค่อนข้างหลากหลาย และพฤติกรรมการสื่อสาร และสื่อ
ทางเลือก เป็นสื่อที่ปรากฏทำ ให้เกิดความหลากหลายในพฤติกรรมนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นความเป็นสื่อ
เก่าและสื่อใหม่เป็นสือ่ทางเลือกใหม่ให้กบับุคคลทีต่้องการนำ มาใช้งาน ค่อนข้างมีความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสความทันสมัย บทบาทอย่างหนึ่งของการสื่อสารที่สำคัญคือ สื่อทางเลือกเป็น
ตัวกำหนดทางเลือกใหม่ๆ ที่ทำให้การสื่อสารก้าวข้ามความทันสมัยที่มีการพัฒนาไม่หยุดยิ่งในสังคม
ออนไลน์การพัฒนาของเทคโนโลยีของสื่อจากสื่อเดิม 
 3) การบริหารจัดการองค์กรนั้นจะต้องใช้การร่วมมือของทุกส่วน ทุกขั้นตอน เพื่อให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผ่น และกำหนดเป้าหมาย การจัดการรูปแบบ 
โครงสร้างขององค์กร การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน การเลือกสรรคนที่มีคุณภาพ เข้ามา
ทำงาน การควบคุมให้งานที่ทำบรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงผู้นำในองค์กรที่จะต้องทำ
หน้าที ่ผู ้นำเพื ่อเป็น แบบอย่างที ่ดี เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดใน
กระบวนการบริหารนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าอาจเป็นได้ทุกส่วนทุกขั้นตอนและมีความสำคัญเท่าๆกัน 
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 4) ความสำคัญกับทีมงานเราเข้าใจว่าเจ้าของร้านอาหารมีงานหลายอย่างที่ต้องทำ เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าคนสำคัญ แต่สำหรับพนักงานที่เหมือนกับฟันเฟืองของธุรกิจ คุณต้อง
ให้ความสำคัญกับพวกเขาเช่นกัน หากไม่มีทีมงานที่ดีแล้วร้านของคุณอาจอยู ่ห่างไกลจากคำว่า
ร้านอาหารที่มีอาหารและบรกิารทีด่ีได้ ดังนั้นคุณต้องให้ความต้องการพื้นฐานกับพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็น
รายได้ สวัสดิการ โบนัส วันหยุด ฯลฯ ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องลุยเดี่ยวและทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณ
เองแม้ว่าการทำงานกับคนไม่ใช่เรื่องงา่ย เพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบพรอ้มไปทกุด้าน พนักงานของคุณ
อาจจะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรก แต่การลงทุนให้เวลากับพนักงานที่เต็มใจเรียนรู้และมีความกระตอืรือร้น 
ย่อมคุ้มค่าและเป็นวิธีการที่ทำให้ร้านอาหารที่ดีสามารถอยู่รอดได้ สร้างความเฉพาะตัว คุณไม่สามารถ
เป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได้ ในธุรกิจร้านอาหารไม่ได้มีแค่ผู้ที่ประสบความสำเร็จ 
 
7. บทนำ 
 โดยทั่วไปแล้ว กิจการร้านอาหารยังเป็นระบบงานที่ใช้บุคลากรเป็นผู ้ปฏิบัติงาน ซึ ่งการ
ปฏิบัติงานยังขาดความเป็นระเบียบ และมีข้อผิดพลาด เช่น การรับจองโต๊ะ การจดรายการอาหาร การ
คิดราคารายการอาหาร เป็นต้น ประกอบกับระบบการดำเนินงานของร้านอาหารมีหลายแผนก เช่น 
แผนกบริการ แผนกประกอบอาหาร แผนกการเงินในการดำเนินงานถ้าไม่มีการติดต่อประสานงานที่ดี 
อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือล่าช้า ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของทางรา้นและความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้มาให้บริการ เพราะลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และร้านอาหารที่เปิดให้บริการ
เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือก ที่หลากหลายเพื่อให้การดำเนินการของกจิการร้านอาหารมี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ และอินทราเน็ต เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณสมบัติในการทำงานได้หลายอย่าง เช่น จัดเก็บ
ข้อมูล แยกประเภทข้อมูล ค้นหาข้อมูล ส่งข้อมูลไปที่ต่างๆ ป้องกันนักขโมยข้อมูล เป็นต้น จาก
คุณสมบัติที่ได้ยกตัวอย่างมา สามารถช่วยให้การดำเนินงานเป็นระเบียบมากข้ึน เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และยังสามารถสร้างความพึงพอให้ใจแก่
ลูกค้าได้มากข้ึน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจ ร้านอาหารดังกล่าว
เป็นอย่างยิ่ง ว่าร้านอาหารต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถดำรงอยู ่ท่ามกลางปัญหาการ เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร มีแนวทางการบริหารจัดการ ร้านอาหารอย่างไร
จึงสามารถฝ่าฟันปัญหาการ เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ได้ โดยผู้วิจัยได้นำตัว แบบวัฒนธรรมองค์กร
อัจฉริยะ 12 ประการ ของ วิจารณ์ พานิช มาเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ เพราะผู้วิจัยสังเกตจากการ
เข้าใช้บริการใน ร้านอาหารต่างๆ ที่เปิดกิจการมานานกว่า 10 ปี เหล่าน้ีมีลักษณะที่คล้ายกัน คือมีการ
นำแนวทางการบริหารจัดการมาผสมผสานกับ วัฒนธรรมในท้องถ่ินทั้งเรื่องกระบวนการบริหาร จัดการ 
คุณภาพการบริการ การจัดภูมิทัศน์ทาง สถานที่ หรือแม้แต่การนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ ในทาง
ธุรกิจอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่น อันจะทำให้ ได้แนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่ มี
ศักยภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจฐานรากที่ ยั่งยืนต่อไป โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจงผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Purposive Sampling) 
 
 



640 

 

8. วัตถุประสงค ์
1) โครงสร้างของร้านอาหารส่งผลต่อการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก 

กรณีศึกษาหอการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยา่งไร 
2) กระบวนการบริหารส่งผลต่อการบรหิารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก 

กรณีศึกษาหอการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยา่งไร 
3) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก กรณีศึกษาหอการค้าใน

เขตอำเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 
 

9. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 
 แนวทางการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก กรณีศึกษาหอการค้าในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
โครงสร้าง 
- บทบาทและภารกิจ 
- ระบบการตดัสินใจสั่งการ 
- การสนบัสนุนทรัพยากรการ 
- ขอ้บงัคบั 
กระบวนการ 
- สถานการณ์และปัญหา 
- การก าหนดนโยบาย 
-  ก า ร จัดท า แผน ป้ อ งกันและ
แกปั้ญหา 
- การให้ความรู้ความเขา้ใจ 
- การรายงานผล 
- ปัญหาอุปสรรค 

ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ร้านอาหารขนาดเล็ก 
-  การบริหารจัดการร้านอาหาร
ขนาดเล็ก  
- คุณภาพทางการบริหารจัดการ
ร้านอาหารขนาดเล็ก 
- การบรรลุวตัถุประสงค ์
- ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 สำหรับการกำหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย ผู้วิจัยโดยการใช้กระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ได้กำหนด ประชากรกลุ่มเป้าหมายไว้ คือ ประชากร ที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก กรณีศึกษาหอการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 25 คน ดังนี้ 1) ผู้จัดการร้านอาหาร 2) ผู้ช่วยผู้จัดการ 3) พนักงาน 4) ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวนคน วิธีการเก็บข้อมูล 
1. ผู้จัดการร้านอาหาร 5 สัมภาษณ์เจาะลึก 

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 สัมภาษณ์เจาะลึก 
3. พนักงาน 5 สัมภาษณ์เจาะลึก 
4. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 10 สัมภาษณ์ปลายเปิด 

 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการ
สร้าง ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. กำหนดประเด็นในการสอบถาม 
 3. กำหนดรูปแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบคำถามที่กำหนด 
 5. แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ของ
เนื้อหา (Content Validity) 
 6. นำผลจากข้อ 5 มาปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสอบถามฉบับจริง 
 7. พิจารณาปรับข้อคำถามมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 8. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร(Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ( Internet) 
และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) 
 2.1 ผู้วิจัยได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
  2.2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informants) และการบันทึกเสียง 
  2.3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) แล้วนำมาวิเคราะห์ 
พร้อมทั้งแยกแยะจับประเด็นอีกทั้งตัดคำพูดบางคำที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป 
เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 



642 

 

 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
   
กิจกรรม 

เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การเตรียมการ 
 1.การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
 2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวม
ข้อมูลที่จำเป็น 
 3.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.จัดหาและฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย 
 5.ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 

การเก็บข้อมูล 
 6.สุ่มตัวอย่าง 
 7.สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   8.ประมวลผลข้อมูล 
   9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
การเข ียนรายงานและการเผยแพร่
ผลงาน 
   10.เขียนรายงาน 
   11.จัดพิมพ์รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. ผลการศึกษา 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามเพศ พบว่าจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 25 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.0 ลำดับต่อมาเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 45.0 ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามอายุ พบว่าจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 
25 คน ส่วนใหญ่เป็นอายุระหว่าง 25-35 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ลำดับต่อมาเป็นอายุ
ระหว่าง 35-45 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่าจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 14 คน ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาระดับปวส. -ปวช คิดเป็น
ร้อยละ 65 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
โครงสร้างทางการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก  
 การบริหารการจัดการเรื ่อง การวางระบบใน การสร้าง web site ผู ้ใช้ ( ผู ้ดูแลระบบ 
ฐานข้อมูลเฉพาะผู้ ที่เกี่ยว เช่น นักเขียนโปรแกรม) ผู้บริการ ( ผู้เข้าใช้งาน ต้องมีการสมัคร สมาชิก
พร้อมกับรหัสผ่านในการใช้งาน แต่ละครั้ง การประเมินผล-การประเมินการใช้ งาน,ข้อมูลเหมาะสม
หรือไม่,สำ หรับคำ ติชมจากหน้า web 
 การจัดองค์การคือกระบวนการที่ดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่
สามารถทำ ให้การดำเนินงานขององค์กรที่ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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 แบ่งโครงสร้างขององค์การตามลักษณะ งานหลัก(Line-organization) มีหน่วยงานของ
องค์การเป็นหลักมีฝ่ายช่วย หรือเจ้าหน้าที่รวมอยู่ในหน่วยงานน้ัน โครงสร้างนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก 
แบ่งโครงสร้างขององค์การตามลักษณะ หน่วยงานหลักและหน่วยงานช่วย (Line-organization) ที่
ปรึกษาหรือหน่วยงานช่วย (Staff organization) มีหน่วยงานหลัก และ หน่วยงานอื่นๆแยกออกมา 
 ข้อดี: มีหน่วยงานที่ปรึกษา  
 ข้อเสีย : การติดต่อสื่อสารมีความล่าช้า เพราะต้องผ่านหลายหน่วยงาน  
 แบ่งโครงสร้างองค์การตามภารกิจ เฉพาะ(Functional organization) แบบ นี้คล้ายอัน
แรกคือแต่ละหน่วยงานจะมี เจ้าหน้าในฝ่ายต่างๆ ครบแต่เน้นตาม ภารกิจของงานที่ทำ ตามหน้าที่
 บันทึกรายการต้นทุนให้ครบทุกรายการอย่างละเอียด เพื่อจะได้รู้ว่า หากเกิดปัญหาตน้ทุน
อาหารสูง สูงที่ตัวไหน ต้องระบุในรายการต้นทุนให้ละเอยีด เช่น ต้นทุนอาหารได้แก่ วัตถุดิบอาหารที่กิน
ได้ แพคเกจจิ้ง แก๊ส ค่าอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง เป็นต้น โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ในแต่ละหมวดหมู่
มีรายการวัตถุดิบย่อย เมื่อเกิดปัญหาจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ Labor Cost หรือต้นทุนแรงงาน 
สำหรับร้านอาหารทั่วไปควรควบคุมให้อยู่ที่ 18-20% โครงสร้างของ Labor Cost ได้แก่ค่าแรงพนักงาน 
Full Time ค่าแรงพนักงาน Part Time ค่าล่วงเวลา OT เงินสมทบประกนัสังคม ค่ายูนิฟอร์ม (กรณีร้าน
ออกให้) ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ  เช่น เบี้ยขยัน ค่ารถ ค่าอาหาร Incentive โบนัสประจำปี 
งานท่องเที ่ยว หรือ งานเลี ้ยงประจำปี โดย Food Cost และ Labor Cost รวมกันค่าเฉลี ่ยจะอยู่
ประมาณ 50-60% เมื่อเราได้ตัวเลข Primary Cost มาแล้ว ต่อไปให้ดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 
เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าการตลาด ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในร้าน ค่าเดินทางในการไปทำธุระ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับร้าน ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เหล่าน้ีเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่เราสามารถ
ควบคุมให้เกิด ไม่ให้เกิด หรือ ให้เกิดน้อยได้ 
กระบวนการทางการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก 
 กระบวนการบริหารนั้นอาจหมายถึงขั้นตอนทั้งหมดที่มีอยู่ เพราะในการบริหารจัดการ
องค์กรนั้นจะต้องใช้การร่วมมือของทุกส่วน ทุกขั้นตอน เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ เริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการวางแผ่น และกำหนดเป้าหมาย การจัดการรูปแบบ โครงสร้างขององค์กร การกำหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน การเลือกสรรคนที่มีคุณภาพ เข้ามาทำงาน การควบคุมให้งานที่ทำ
บรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงผู้นำในองค์กรที่จะต้องทำหน้าที่ผู้นำเพื่อเป็น แบบอย่างที่ดี 
เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร เพราะฉะนั้นข้ันตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า
อาจเป็นได้ทุกส่วนทุกขั้นตอนและมีความสำคัญเท่าๆกัน 
ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็ก  
 ความสำคัญกับทีมงานเราเข้าใจว่าเจ้าของร้านอาหารมีงานหลายอย่างที่ต้องทำ เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าคนสำคัญ แต่สำหรับพนักงานที่เหมือนกับฟันเฟืองของธุรกิจ คุณต้อง
ให้ความสำคัญกับพวกเขาเช่นกัน หากไม่มีทีมงานที่ดีแล้วร้านของคุณอาจอยู ่ห่างไกลจากคำว่ า
ร้านอาหารที่มีอาหารและบรกิารทีด่ีได้ ดังนั้นคุณต้องให้ความต้องการพื้นฐานกับพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็น
รายได้ สวัสดิการ โบนัส วันหยุด ฯลฯ ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องลุยเดี่ยวและทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณ
เองแม้ว่าการทำงานกับคนไม่ใช่เรื่องงา่ย เพราะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบพรอ้มไปทกุด้าน พนักงานของคุณ
อาจจะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรก แต่การลงทุนให้เวลากับพนักงานที่เต็มใจเรียนรู้และมีความกระตอืรือร้น 
ย่อมคุ้มค่าและเป็นวิธีการที่ทำให้ร้านอาหารที่ดีสามารถอยู่รอดได้ สร้างความเฉพาะตัว คุณไม่สามารถ



644 

 

เป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได้ ในธุรกิจร้านอาหารไม่ได้มีแค่ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ยังมีคนอีกจำนวนมาก
ที่ไปไม่ถึงความฝันที่คิดไว้ 
 
อุปสรรคและปัญหา  

สัตว์รบกวนปัญหาในครัวที่ทุกธุรกิจร้านอาหารต้องเจอไม่ว่าจะร้านเล็กหรือร้านใหญ่! ไม่ว่าจะ 
แมลงสาป หนู มด เป็นต้น สัตว์จำพวกนี้จะคอยระรานอยู่บ่อยๆ การกำจัดโดยวิธีการฆ่าบางครั้งกไ็ม่
ได้ผล เมื ่อพวกมันสามารถออกลูกออกหลานได้ในเวลาไม่นานและกลับมารังควานเช่นเดิม เพราะ
ร้านอาหารคือแหล่งหาอาหารชั้นยอดของพวกมัน ในเมื่อกำกัดให้สิ้นซากไม่ได้ ก็เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา
แบบใหม่โดยการจัดการกับตัวเอง เช่น เก็บวัตถุดิบให้มิดชิด รักษาความสะอาดในห้องครัวและห้องเก็บ
วัตถุดิบ จ้างบริษัทกำจัดสัตว์รบกวนให้เข้ามาดูแลอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
  วัตถุดิบในสต็อกค้าง/ไม่พอ บ่อยครั้งที่วัตถุดิบที ่สั่งมานั้นไม่พอหรือเหลือค้างในสต็อกจน
วัตถุดิบเสียหาย ต้องตัดใจทิ้งให้เสียต้นทุนอีก สาเหตุมาจากการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐาน วิธีการปัญหา
เรื่องสต็อก จัดตารางการสั่งซื้อวัตถุดิบและคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบในแต่ละวันให้เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดวัตถุดิบเหลือหรือไม่เพียงพอในแต่ละวัน หมั่นตรวจสอบสต็อกและจดบันทึกไว้ป้องกัน
การลืม เมื่อถึงเวลาสั่งวัตถุดิบจะได้สั่งครบและไม่สั่งเกิน ในกรณีที่เกิดปัญหาวัตถุดิบขาดสต็อกและไม่
สามารถหาได้ทันท่วงที วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุดคือ แจ้งลูกค้าล่วงหน้าถึงเมนูที่หมดหรือไม่มี
ในวันนั้นๆรวมทั้งแนะนำเมนูอื่นๆแทนให้ลูกค้าทราบและสามารถตัดสินใจเลือกเมนูอื่นแทน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเสียเวลา 
  ปัญหาลูกค้ารอนาน รออาหารนาน เรียกพนักงานแล้วนานกว่าจะมา เป็นประสบการณ์ทีลู่กค้า
ต้องเจอทุกราย แต่ถ้าปล่อยให้ลูกค้ารอนานเกินไปนั่นจะส่งผลให้ลูกค้าไม่กลับมาร้านคุณอีก สาเหตุของ
การรอนาน เช่น ที่นั่งในร้านเต็ม พนักงานไม่เพียงพอ ระบบจัดการในครัวช้า เป็นต้น วิธีการรับมือกับ
ปัญหา หากที่นั่งในร้านเต็ม ให้เพิ่มโซนที่นั่งสำหรับรอคิวให้ลูกค้า หรือจุดมุมสำหรับนั่งพักผ่อนในขณะที่
รอคิวไปก่อน ระหว่างนั้นก็ให้ลูกค้านั่งเลือกเมนูอาหารไปพลางๆพอถึงคิวลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ
อาหารอีกทอดหนึ่ง หรือไม่ก็เพิ่มเมนูอาหารแบบทานเลน่ที่ลูกค้าสามารถถือหรอืนำไม่นั่งทานในระหว่าง
ที่รอได้ กรณีพนักงานไม่เพียง การเพิ่มพนักงานเป็นหนึ่งวิธีที่ทราบกันดีแล้ว แต่กว่าจะได้พนักงานสักคน
บางครั้งก็ลำบาก ควรแบ่งหน้าที่พนักงานที่มีอยู่ชัดเจนในทุกส่วน หรือเพิ่มวิธีการสั่งอาหารด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบสั่งอาหารผ่านระบบจอสัมผัส ฯลฯ 
 
11. ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ไว้ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
และข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1 มาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทางธุรกิจที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการการบริหารจัดการที่เน้น คุณภาพ คุณค่า และคุณธรรม อันนำไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป 

2 ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดของอาหารที่รับประทานเข้าไป การรับทราบ
พลังงานของอาหารที่บริโภคจะช่วยในเรื่องของการควบคุมสารอาหารและทราบว่า ร่างกายต้องการ
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สารอาหารใดมากที่สุด ส่วนด้านราคา นั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้า ควรมีราคาในหลาย ๆ 
ทางเลือกที่เหมาะสม กับปริมาณเพื่อให้สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้บริโภคที่มี รายได้น้อย เพื่อให้มีกำลังที่จะ
สามารถซื้ออาหารเพื่อสุขภาพได้ และผู้บริโภคเอง 
ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควรมีการพัฒนา
โดยเฉพาะในส่วนของระบบเช่ือมต่อผา่นอินเทอร์เน็ตได้ เพิ่มระบบขายสินค้าบนเว็บไซต์ พัฒนาระบบให้
สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาเช่ือมโยงกับคู่แข่งรายย่อยและรายอื่นๆโดยรอบและศึกษาร้านอาหาร
หอการค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของผู้มาใช้บริการเพื่อนำแนวทางมาปรับใช้และพัฒนา 
เปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ เพื่อนำข้อดีของร้านต่างๆ มาพัฒนาและนำข้อเสียมาแก้ไขปรับปรุงหรือเป็น
กรณีตัวอย่างที่ไม่ควรทำเพื่อให้ได้นำมาพัฒนาร้านให้ดีย่ิงข้ึนไป 
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การประเมินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 
ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

บุญญฤทธิ์ ราชเนตร28 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการประเมินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี ตามรูปแบบการประเมิน
โครงการ CIPP MODELL 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...
ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี และ 3) นำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงบริหารโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอเมืองอุทัยธานี 
ซึ ่งการศึกษาครั ้งนี ้ผ ู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได
กำหนดประชากรโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ของอำเภอ            เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวนทั้งสิ ้น 17 คน 
ประกอบด้วย 1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ล ูกจ ้างสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 3 คน 2) 
ข้าราชการส่วนราชการอื ่น จำนวน 3 คน  3) ผู ้บริหาร และข้าราชการสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จำนวน 3 คน 4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน  และ5) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
5 คน  

ผลการศึกษาด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า การดำเนินโครงการมีจำเป็นที่
ต้องดำเนินการต่อไป และมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที ่ต่อโครงการ พบว่าประชาชนต้องการให้มีหน่วยงานของส่วนราชการที ่ให้บริการอย ่าง
หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานของส่วนราชการระดับอำเภอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นสามารถ
เข้าถึงการบริการภาครัฐที่หลากหลาย การรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่าง
รวดเร็ว ตามที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ และมีการให้ความรู้ประชาชนในด้านต่างๆ ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input)   เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 
ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ยัง
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและความต้องการของประชาชน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

                                                   
28 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก สถาบัน
บัณฑิต             พัฒนบริหารศาสตร์  
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การการออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนแบบบูรณาการได้ดีมาก โดยเฉพาะผู ้ประสานงานของ
หน่วยงานต่างๆ ของโครงการ                      ด้านกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
พบว่า กระบวนการบริหารจัดการโครงการในระดับดี เพราะมีการบังคับบัญชาสั่งการโดยนายอำเภอ
เมืองอุทัยธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ                 เมืองอุทัยธานีเป็นผู้ประสานงานโครงการ
โดยรวมและมีผู้ประสานงานจากหน่วยงานราชการระดับอำเภอ กำนันของแต่ละตำบลเป็นผู้ดำเนิน
เตรียมการรออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนการออกหน่วยให้บริการประชาชน มีการ
จัดประชุมเตรียมงานทุกครั้ง และเมื่อมีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ ก็จะใช้กลไกการ
ดำเนินการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุก
ภาคส่วน และกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลือ่นที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี และด้านผลผลิต 
(Product) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ได้แก่ ด้านประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ า การ
ดำเนินงานของโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ คือ มีการออกหน่วย
ให้บริการประชาชนในเชิงรุกโดยบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 12 ครั้ง มีประชาชน
ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 คน และรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ รวมถึงมีการแกไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที ่อย่างบูรณาการผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ ่งประชาชนในพื้ นที ่ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจมาก 
 ส่วนผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม
เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีปัญหาและอุปสรรค 3 
ประการ ดังนี้ 

1. โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื่ อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ                  
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานียังตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าโครงการตั้งเป้าหมายประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง เพียง 50 คน ตามที่กำหนดการขอ
งบประมาณในค่าอาหาร เมื่อมีการดำเนินโครงการมีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง ไม่น้อย
กว่า 100 คน จึงทำให้โครงการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่เพียงพอ และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อยากให้มีการดำเนินโครงการมากกว่า 12 ครั้ง  

2. โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ                    
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ ซึ่งทางอำเภอเมืองอุทัยธานีได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในงบประมาณสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงาน
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อำเภอ เพียง 100,000 บาท เท่านั้น แม้จะมีการจัดพร้องกับโครงการนายกองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
พบประชาชน ของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการระดับอำเภอได้จัดสรร
งบประมาณของตนเองจากต้นสังกัดมาสนับสนุน และการได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชนในบางส่วน แต่
ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ  

3. โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ                    
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน คือมีเจ้าหน้าที่ออก
หน่วยให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอตามความต้องการของประชาชน 
 ดังนั ้นหากโครงการนี ้ม ีการดำเนินการต่อไปในอนาคตจึงควรที ่จะมีการปรับเปลี ่ยน
วิธีดำเนินการ           จึงมีข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา 5 ประการ ดังนี้ 

1. ควรจะให้โรงเรียน และวัดในพื้นที่ของอำเภอเมืองอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการด้วย โดยเฉพาะ
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  

2. ควรให้มีกิจกรรมในการออกหน่วยบริการประชาชนในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายควรจะเพิ่ม
กิจกรรมจิตอาสาเข้าในโครงการดังกล่าวไปด้วย  

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้มากกว่าน้ี และควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในสือ่
ออนไลน์ด้วย 

4. ควรลดการประชุมเตรียมการในแต่ละครั้งออก แต่ให้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้แต่ละ
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีก  

5. ควรมีการสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยการประสานหน่วยงานราชการระดับจังหวัด
มาร่วมออกหน่วยให้บริการแต่ประชาชนด้วย เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดออกหน่วยบริการต่อภาษีรถได้ 
เป็นต้น 

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ CIPP Modell  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนท่ี 

1. บทนำ 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 ให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย รับเรื่องปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ลักษณะศูนย์บริการร่วม และให้อำเภอเปลี่ยนช่ือศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอเป็นศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ โดยปรับโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (บวรศักดิ์ วา
นิช, บรรณาธิการ, 2559, น. 73) โดยเพิ่มประเภทงานบริการได้แก่ งานบริการข้อมูลข่าวสาร การรับ
เรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จตามความเหมาะสมของ
พื ้นที ่ เพื ่อเป ็นการขับเคลื ่อนภารกิจของศ ูนย์ดำรงธรรมอำเภอในเช ิงร ุก กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยจึงให้แต่ละอำเภอดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ไปบริการ
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ประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
การให้บริการอำเภอยิ้มที่มีการออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที ่ โดยบูรณาการหน่วยงาน
ราชการในระดับอำเภอ และภาคเอกชน ในรูปแบบการออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) ภายใต้โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในลักษณะเชิงรุก  จึงได้ดำเนิน
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ โดยออกหน่วยบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้
คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการให้บริการประชาชน
แบบบูรณาการของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่              โดย
ออกให้บริการเดือนละหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งตำบลของเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินโครงการในแต่ละครั้ง ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่าโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เป็น
โครงการสำคัญที่จะดำเนินภารกิจการช่วยเหลอืประชาชนในพื้นที่ตามความเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการ
ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโครงการงบประมาณตลอดจน
การวางแผนงานต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยในการดำเนินการโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ตั้งแต่ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่มาอำเภอเมืองอุทัยธานียังไม่มีการประเมิน
โครงการ จึงทำให้ผู้ศึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบโครงการโดยตรงจึงต้องการศึกษาประเมิน
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของอำเภอเมืองอุทัยธานีในรูปแบบการประเมินของ CIPP 
MODEL เพื่อหาคำตอบว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context)  ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Product) รวมทั้งการศึกษาว่าโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีได้จริงหรือไม่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งนี้
เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาและการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องใน
การดำเนินโครงการครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีได้อย่างแท้จริง  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อประเมินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี ตามรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODELL 

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี 

2.3 เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริหารโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอเมืองอุทัยธานี 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการประเมิน
โครงการ ตามรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODELL ของ Stufflebeam (1971) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การประเมินที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นรูปแบบการ ประเมินที่มีระบบแบบแผนอย่างชัดเจนและ
สามารถนำไปใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง คำว่า “CIPP” ย่อมาจากคำว่า 
Context (บริบทหรือสภาพแวดล้อม) Input (ปัจจัยนำเข้า) Process (กระบวนการ) และ Product 
(ผลผลิต) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแนวคิดการประเมินของStufflebeam ได้ยึดหลักของการวิเคราะห์
ระบบ (system analysis) หรือ วิธีการเชิงระบบ (systems approach) โดยให้ความหมายของการ
ประเมินว่า เป็นวิธีการศึกษาหรือสืบค้นหาคุณค่าของสิ่งที่มุง่ประเมนิอย่างเปน็ระบบ การประเมินจึงเปน็
กระบวนการที่จัดหา นำเสนอสารสนเทศและนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายและการตัดสินคุณค่าและ
คุณประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกที ่เหมาะสมใน การดำเนินงานโครงการ (Stufflebeam & 
Shinkfield, 2007, p. 326) วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model จะเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของการตัดสินใจ  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจ 4 
ลักษณะ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (planning decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
(structuring decisions) การตัดสินใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ( implementing decisions) และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนการดำเนิน โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (recycling decisions) มโนทัศน์
เบื้องต้นของรูปแบบ CIPP Model คือ ประเภทของ การตัดสินใจที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ
ในการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย  ซึ ่งสตัฟเฟิลบีมและ คณะ (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 
2004 p. 89) ไดจ้ำแนกการตัดสินใจและการประเมินเพือ่การบริหารและการวางแผนไว้ 4 ประเภท ดังนี้  

1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ 
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดเป็นผลลัพธ์ที ่คาดหวังของโครงการ หรือ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา 
เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแรงกดดันทาง การเมือง ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553, น. 169) อธิบายว่า การประเมิน
บริบทของโครงการเป็นการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อกำหนดโครงการ เป็นการประเมินสภาพ
เศรษฐกิจสังคมการเมือง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันนำไปสู ่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (input evaluation) เป็นการประเมินเพื่อใหไ้ด้สารสนเทศ สำหรบั
การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดำเนินโครงการเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัย เบื้องต้น
ต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น เป็นการประเมินเพื่อมุ่งเน้นว่ามีปัจจัย
พร้อมมูลที ่จะดำเนินการหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด 
สารสนเทศที่ไดใ้ช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการ 
ดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553, น. 169) 
กล่าวว่า การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งปริมาณและ
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คุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพื่อวิเคราะหแ์ละกำหนดทางเลือกทีเ่หมาะสมที่สดุที่จะทำให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

3) การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินเพื ่อให้ได้สารสนเทศ
สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการประเมินขณะ
ดำเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการดำเนินโครงการ 
รวมทั้งศึกษา ปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ซึ ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553, น. 169-170)                
ให้แนวคิดว่าการประเมิน กระบวนการเป็นการประเมินการดำเนินงานเมื่อนำโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่            
การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดแข็ง และจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ จึงเป็นการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนิน โครงการได้อย่างทันท่วงทีสารสนเทศที่ได้จะนำมาใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ  ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่กำลัง
ดำเนินโครงการอยู ่

 4) การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับ
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลงัจากการดำเนินงานโครงการสิ้นสดุ
ลง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการซึ่งในทัศนะของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553, น. 
170 ) เห็นว่า เป็นการประเมินที่มุ่งตอบคำถามว่า โครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
ผลผลิตของ โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดำเนินงานคุ้มค่าเพียงใด ประกอบด้วยการ
ประเมินผลผลิต โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการตลอดจนการนำเอาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบ ัติงานอีกส ่วนหนึ ่งคือผลกระทบ ( impact) 
สารสนเทศที่ได้จะนำมาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อที่จะตัดสินใจว่าควรจะทำต่อไป หรือยุติ ล้มเลิก หรือยกฐานะเป็นงานประจำ  

การศึกษาเรื ่อง การประเมินผลโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการดำเนินการใน
กระบวนการศึกษาในครั้งนี้ เลือกศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และกำหนดวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1  การกำหนดกลุม่ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาไดกำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) แบบ เฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม
เคลื ่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  โดยได้ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยแล้วคืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ (รศ. 9000) ซึ่งกำหนดประชากร
ในการศึกษา โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จำนวน 17 คน ดังนี้                     
1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 3 คน 
2) ข้าราชการส่วนราชการอื่น จำนวน 3 คน  
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3) ผู้บริหาร และข้าราชการสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 3 คน 
4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน 
5) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน 

3.2 การกำหนดประเภทของข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวบรวมจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 
3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที ่ค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสาร บทความ หนังสือทาง

วิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ กฎหมาย ข้อระเบียบทางราชการ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจ ตรวจสอบ กับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน  

3.2.2 ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป ็นข้อมูลที ่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 5 กลุ ่ม จำนวน 17 คน 
ประกอบด้วย                        
       1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 3 คน 

   2) ข้าราชการส่วนราชการอื่น จำนวน 3 คน  
   3) ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 3 คน 
   4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน  
   5) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน  

3.3  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษาไดใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)                

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยแบง แบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 สวน ประกอบด้วย   

สวนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณในการ
ประกอบอาชีพ    

สวนที่ 2  ข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินผลโครงการฯ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม (Context) ด้านปัจจ ัยนำเข า ( Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต 
(Product)  

สวนที่ 3   ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ฯ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดจากการศึกษาในครั ้งนี ้ ข้อมูลส่วนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ให้การ 
สัมภาษณ์ ซึ ่งผู ้ศึกษาเลือกใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับข้อมูลที ่ 2 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับ การประเมินผลโครงการฯ ผู้ศึกษาเลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทำ
ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ นำไปสู่การสรุปและเขียนผลการศึกษาในเชิงพรรณนา และข้อมูลส่วนที่ 3 
ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งผู้ศึกษาเลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
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Analysis) เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ นำไปสู่การสรุปและเขียนผลการศึกษาใน เชิงพรรณนา
ต่อไป  

4. ผลการศึกษา 

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 พบว่าผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 4 กลุ ่ม ประกอบด้วย (1) ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง จำนวน 3 คน (2) ข้าราชการส่วนราชการอื่น จำนวน 3 คน (3) 
ผู้บริหาร และข้าราชการสังกัดองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน จำนวน 3 คน (4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 
3 คน              ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานของโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลือ่นที่ ประจำปี
งบประมาณ 2561          ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 
จำนวน 4 คน มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 
คน ทั้งหมดเป็นผู้มีอายุมากกว่า 42 ปี         มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปี และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) กลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน 
เป็นเพศชาย จำนวน 2 คน เพศหญิง จำนวน             3 คน มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 
คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน การศึกษาประกาศนียบัตรข้ันสูง จำนวน 1 คน การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน มี
อาชีพข้าราชการบำนาญ จำนวน 1 คน อาชีพรับจ้างจำนวน 2 คน อาชีพค้าขาย จำนวน 1 คน และ
อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 1 คน ทั้งหมดมีอายุมากกว่า 32 ป ี

 4.2 ด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม (Context)  
ผลการศึกษาเพื ่อประเมินความจำเป็นในการจัดทำโครงการฯ ซึ ่งอำเภอเมืองอุทัยธานี

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...
ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จะถูกจัดสรรจาก
กรมการปกครอง               ในส่วนของงบประมาณสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานอำเภอ และจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก                 (Key Informants) ทั้ง 5 กลุ่ม จำนวน 17 คน พบว่า มีผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) จำนวน 16 คน มีความเห็นไปในทางเดียวกัน ว่าโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีความ
จำเป็นที่ต้องดำเนินการเนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอใน
ลักษณะเชิงรุก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการออกหน่วยบริการแบบบูรณาการ เพื่อรับทราบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน การพบปะประชาชนเพื ่อนำข่าวสารทางราชการมา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากกิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้ด้อยโอกาส 
ได้แก่ คนไข้ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ยากไร้  รวมถึงกิจกรรมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ใน
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หมู่บ้าน ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนที่เกินความสามารถขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งนายอำเภอก็จะรวบรวมปัญหาความต้องการรายงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อ
จะหางบประมาณหรือจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อไป ดังนั้นโครงการศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
พื ้นที ่อย่างบูรณาการผ่านศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย  แต่ม ีผ ู ้ให ้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) กลุ ่มผู้บริหาร และข้าราชการสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ ่น จำนวน 1 คน ที ่มี
ความเห็นแตกต่าง ว่า โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการก็มีความจำเป็นในการ
จัดทำโครงการนี้อยู่ แต่หากเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จะเห็นว่า ยังมี
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินก็มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ของตนอยู่ โดยจะ
ผ่านโครงการซึ่งคล้ายกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นี้เช่น โครงการนายกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นพบ
ประชาชน ซึ่งแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ แต่โดยส่วนมากก็จะมี
การนำโครงการดังกล่าวออกร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปด้วยเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับอำเภอและส่วน
ราชการอื่นๆ ไปด้วย ซึ่งถ้าให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งดำเนินการเองก็ทำได้ตามที่รัฐบาล
ต้องการได ้

สำหรับการประเมินถึงความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการฯ กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ           
และนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการวิเคราะห์จากเอกสาร ได้แก่รายงานการ
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง และหนังสือสั่งการของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่ายุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง ยั งขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอในลักษณะ    เชิงรุก โดยการแก้ไขปัญหาและความต้องการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่
ประชาชนในพื้นที่อย่าง   บูรณาการผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และยังมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานอำเภอให้แก่อำเภอเพื่อนำมาดำเนินการโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ มาทุกปีงบประมาณจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้ง 5 
กลุ่ม พบว่า มีความเห็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด คือมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีเป็นสังคมกึ่งชนบทที่กลุ่มประชากรวัยแรงงาน
จะไปทำงานในเมืองใหญ่ และให้ผู้สูงอายุและเด็กอยู่ในพื้นที่ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางเขา้มา
ติดต่อราชการตามสำนักงานส่วนราชการในระดับอำเภอค่อนข้างลำบาก กอปรกับพื้นที่อำเภอเมือง
อุทัยธานีมีพื้นที่กว้างขวางมากจึงทำให้การคมนาคมค่อนข้างใช้ระยะเวลานานที่จะเข้ามาติดต่อราชการ
ตามสำนักงานของส่วนราชการระดับอำเภอ การที ่มีโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื่อนที่ 
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ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีจึงมีความเหมาะสมกับสภาพ
ส ั งคม เศรษฐก ิจ  เป ็นอย ่างย ิ ่ ง  แล ะม ีความเหมาะสมก ับนโยบายของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยที่แก้ไขปัญหาและความต้องการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่อย่างบูรณาการผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  

การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ต่อโครงการ  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่ามีความเห็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด คือ 
ในด้านความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี คือมีหน่วยงานของส่วนราชการที่
ให้บริการอย่างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานของส่วนราชการระดับอำเภอ เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐทีห่ลากหลาย การรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้
อย่างรวดเร็ว ตามที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ และมีการให้ความรู้ประชาชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน การให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นต้น  

จากผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม (Context) การดำเนินโครงการ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื ่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี สามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า การดำเนินโครงการมีจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อไป และมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที ่ต่อ
โครงการ พบว่าประชาชนต้องการให้มีหน่วยงานของส่วนราชการที่ให้บริการอย่างหลากหลายไม่จำกัด
เฉพาะหน่วยงานของส่วนราชการระดับอำเภอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นสามารถเข้าถึงการบรกิารภาครฐัที่
หลากหลาย การรับทราบปัญหาและแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างรวดเร็ว ตามที่ประชาชนในพื้นที่
ต้องการ และมีการให้ความรู้ประชาชนในด้านต่างๆ 

4.3 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  

ผลการศึกษาเพื่อประเมินถึงด้านความสามารถและความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ           
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื ่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์ ผลจากการศึกษา
เอกสาร และการสัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง (2) กลุ่มข้าราชการส่วนราชการอื่น (3) 
กลุ่มผู้บริหาร และข้าราชการสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (4) กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
อำเภอเมืองอุทัยธานี พบว่า มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 
และแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการระดับอำเภอก็จะใช้งบประมาณของตนเองเพื่อออกหน่วยบริการ
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ของตนอย่างเพียงพอ รวมถึงการออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนพร้อมกับโครงการนายกองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนด้วย เพื่อนำงบประมาณมาบริหารจัดการโครงการดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ 

ในด้านที่ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นั้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน ส่วนด้านความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในการบริการประชาชนนั้นบุคลากรที่ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีศักยภาพ
สูง และด้านวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้อย่างเพียงพอ ทำให้
หน่วยงานส่วนราชการที่ออกหน่วยบริการจะเป็นผู้จัดหาเอง 

ส่วนการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการออกหน่วยบริการแบบบูรณาการ
ของโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้ง 4 กลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกหน่วยบริการแบบบูรณาการของโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ได้ดีมาก โดยเฉพาะผู้ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ 
ของโครงการ 

จากผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
สามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงานและความต้องการของประชาชน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการออก
หน่วยบริการให้แก่ประชาชนแบบบูรณาการได้ดีมาก โดยเฉพาะผู้ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
โครงการ 

4.4 ด้านกระบวนการ (Process)  
 ผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สามารถ
สรุปผลการประเมนิได้ว่า กระบวนการบริหารจดัการโครงการในระดับดี เพราะมีการบังคับบัญชาสั่งการ
โดยนายอำเภอเมืองอุทัยธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุทัยธานีเป็นผู ้ประสานงานโครงการ
โดยรวม และมีผู้ประสานงานจากหน่วยงานราชการระดับอำเภอ กำนันของแต่ละตำบลเป็นผู้ดำเนิน
เตรียมการรออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนการออกหน่วยให้บริการประชาชน มีการ
จัดประชุมเตรียมงานทุกครั้ง และเมื่อมีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ ก็จะใช้กลไกการ
ดำเนินการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุก
ภาคส่วน และกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลือ่นที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี 

 4.5 ด้านผลผลิต (Product)  
 ผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านผลผลติ (Product) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดย
พิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้แก่ ด้านประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า การดำเนินงานของโครงการ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื ่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ คือ มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนในเชิง
รุกโดยบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 12 ครั้ง มีประชาชนมีประชาชนในพื้นที่อำเภอ
เมืองอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 คน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีการแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อย่างบูรณาการผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
มาก 

 4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  
 จากการผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม
เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีปัญหาและอุปสรรค 3 
ประการ ดังนี้ 

1)โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ                  
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานียังตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าโครงการตั้งเป้าหมายประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง เพียง 50 คน ตามที่กำหนดการขอ
งบประมาณในค่าอาหาร เมื่อมีการดำเนินโครงการมีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง ไม่น้อย
กว่า 100 คน จึงทำให้โครงการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่เพียงพอ และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อยากให้มีการดำเนินโครงการมากกว่า 12 ครั้ง  

2) โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ                    
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ ซึ่งทางอำเภอเมืองอุทัยธานีได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในงบประมาณสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงาน
อำเภอ เพียง 100,000 บาท เท่านั้น แม้จะมีการจัดพร้องกับโครงการนายกองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน
พบประชาชน ของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการระดับอำเภอได้จัดสรร
งบประมาณของตนเองจากต้นสังกัดมาสนับสนุน และการได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชนในบางส่วน แต่
ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ  
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3)  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื ่อนที ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอ                    
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน คือมีเจ้าหน้าที่ออก
หน่วยให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอตามความต้องการของประชาชน 
5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นการประเมินโครงการใน 4 ด้าน ตลอดจนศึกษา
ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
ประยุกต์ใช้หลักการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ของ สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม               
การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต ซึ่งอภิปราย
ผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 5.1 ด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม (Context) 
 จากผลการศึกษา พบว่า การดำเนินโครงการมีจำเป็นที ่ต้องดำเนินการต่อไป และมีความ
เหมาะสม สอดคล ้องก ับก ับสภาพส ั งคม เศรษฐก ิจ  และนโยบายของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ต่อ
โครงการ พบว่าประชาชนต้องการให้มีหน่วยงานของส่วนราชการที่ให้บริการอย่างหลากหลายไม่จำกัด
เฉพาะหน่วยงานของส่วนราชการระดับอำเภอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นสามารถเข้าถึงการบรกิารภาครฐัที่
หลากหลาย การรับทราบปัญหาและแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างรวดเร็ว ตามที่ประชาชนในพื้นที่
ต้องการ และมีการให้ความรู้ประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารโครงการของ 
Goodman and love (1980, อ้างใน ปกรณ์ ปรียากร 2561, น. 31 - 36) เสนอแนวทางวงจรวางแผน
และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารโครงการอีกแบบหนึ่ง ถือว่าเป็น
แนวคิดของโครงการ (Project ideas) มีที่มาค่อนข้างหลากหลาย ตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสาธารณชนที่ผ่านการวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล ในด้านการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารการพัฒนาเป็นสำคัญ ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลถือเป็นศูนย์กลางของการบริหารโครงการ 

 5.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
จากผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
ปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและความต้องการ
ของประชาชน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชน                        
แบบบูรณาการได้ดีมาก โดยเฉพาะผู้ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ของโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารโครงการของ วรเดช จันทรศร (2540, น. 13 - 46) ว่า สมรรถนะขององค์การ เป็น
เงื ่อนไขหนึ่ง ที ่มีความสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหารโครงการ โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสมมีความแข็งแกร่ง บุคลากรที่อยู่ในองค์การต้องมีความรูความสามารถทั้งในด้านการ
บริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ มีการถูกนำมาใช้ ประโยชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ องค์การยงัต้องมี
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การวางแผนเตรียมการ หรือมี ความพรอมอย่างดีทั ้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือ เครื ่องใช้ 
งบประมาณ และสถานที่ โดยสมรรถนะขององค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการ
นั้นจะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จได้ดี 

5.3 ด้านกระบวนการ (Process) 

 จากผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
กระบวนการบริหารจัดการโครงการในระดับดี เพราะมีการบังคับบัญชาสั่งการโดยนายอำเภอเมือง
อุทัยธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุทัยธานีเป ็นผู ้ประสานงานโครงการโดยรวมและมีผู้
ประสานงานจากหน่วยงานราชการระดับอำเภอ กำนันของแต่ละตำบลเป็นผู้ดำเนินเตรียมการรออก
หน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนการออกหน่วยให้บริการประชาชน มีการจัดประชุมเตรยีม
งานทุกครั้ง และเมื่อมีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ ก็จะใช้กลไกการดำเนินการจัดการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และกลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการออกหน่วย
ให้บริการประชาชน โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รู ้บทบาทหน้าที ่ของตนเป็นอย่างดี  ซึ ่งสอดคล้องกับปัจจัย
ความสำเร็จที่เน้นตัวแปรด้านการบริหารจัดการ ของ Pinto and Slevin (1992 อ้างถึงในไพโรจน์ ภัทร
นรากุล 2562, น. 42) ปัจจัยที ่ 3             การมีแผนและกำหนดการปฏิบ ัติโครงการที ่ชัดเจน 
(Schedule/Plan) โดยมีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดการปฏิบัติในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ กล่าวคือ
กำหนดเป้าหมาย บุคลากร แรงงาน และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 5.4 ด้านผลผลิต (Product) 

จากผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) ที่เกิดจากการดำเนินโครงการศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ...ยิ ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี                
โดยพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้แก่ ด้านประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า การดำเนินงานของโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม
เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ คือ มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนในเชิงรุกโดยบูรณาการภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 12 ครั ้ง มีประชาชนมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีเข้าร่วม
โครงการในแต่ละครั ้งไม่น้อยกว่า 100 คน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีการแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างบูรณาการผ่าน
กลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดประสิทธิผล ของ Suchman (1971 อ้างถึงในภรณี  กีร์ติบุตร, 2529, น. 41) สรุปว่า การ
ประเมินประสิทธิผลเป็นการวัดผล สัมฤทธ์ิ ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน คือดูว่า 
ผลลัพธ์ หรือผลผลิตที่เกิดข้ึนน้ัน ตอบสนองความต้องการ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อย
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เพียงใด ซึ่งสำหรับโครงการ               ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเมืองอุทัยธานี  
จังหวัดอุทัยธานี หากประเมินประสิทธิผลที่ใช้ตัวช้ีวัดดังต่อไปนี ้

1) รับทราบและเข้าถึงปัญหาตามที่ประชาชนต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
2) อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
3) การให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกิจกรรมที่ให้บริการ 
4) ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสงัคมได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีกิจกรรม 

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและดูแลแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุก
ภาคส่วน 

5) สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้แก่หมู่บ้าน ตำบล 
ที่ดำเนินกิจกรรมของโครงการ  

5.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นับว่าเป็นโครงการมีจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อไป และมีความ เหมาะสม 
สอดคล้องกับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตรง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีอย่างมาก มีกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการในระดับดี จึงทำให้โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ คือ 
มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนในเชิงรุกโดยบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 12 
ครั้ง  มีประชาชนมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 
คน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีการแกไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างบูรณาการผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งประชาชนใน
พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงกามีความพึงพอใจมาก แต่โครงการนี้มีปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและความต้องการของประชาชน แม้ว่าบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนแบบบูรณาการได้ดีมาก โดยเฉพาะผู้ประสานงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ของโครงการก็ตาม ดังนั้นหากโครงการนี้มีการดำเนินการต่อไปในอนาคตจึงควรที่
จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

1) ควรจะให้โรงเรียน และวัดในพื้นที่ของอำเภอเมืองอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการด้วย โดยเฉพาะ
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  

2) ควรให้มีกิจกรรมในการออกหน่วยบริการประชาชนในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายควรจะเพิ่ม
กิจกรรมจิตอาสาเข้าในโครงการดังกล่าวไปด้วย  

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 
2561 ของอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้มากกว่าน้ี และควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในสือ่
ออนไลน์ด้วย 
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4) ควรลดการประชุมเตรียมการในแต่ละครั้งออก แต่ให้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้แต่ละ
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีก  

5) ควรมีการสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยการประสานหน่วยงานราชการระดับจังหวัด
มาร่วมออกหน่วยให้บริการแต่ประชาชนด้วย เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดออกหน่วยบริการต่อภาษีรถได้ 
เป็นต้น 

5.6 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื ่อการวิจัยครั้งต่อไปว่า เพื่อเป็นการศึกษาการประเมินโครงการที่
หลากหลายและมีมุมมองที่กว้างขึ้น และเป็นการศึกษาในเชิงลึกกว่าครั้งนี้ ควรมีการศึกษาการประเมิน
โครงการในรูปแบบที่ครอบคลุมกว่า แบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ที่ประเมินเพียง 4 ด้าน 
คือ การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้าน
กระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต โดยใช้แบบการประเมินโครงการ CIPIEST MODEL ที่เป็น
การประเมิน 7 ด้าน ประกอบด้วย คือการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) การ
ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินด้านกระบวนการ (Process) การประเมินด้านผลกระทบ 
(Impact) การประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) การประเมินความยั ่งยืน (Sustainability) 
และการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability)  
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ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนัน และ

ผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ปฏิพันธ์ คงแดง29 
รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ3์0 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่สง่ผลต่อระดบั

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช 2457ของกำนันและผู ้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระ
พุทธศักราช 2457 ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างกำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 128 คน โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทัง้ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกนั ใช้การวิเคราะห์ Independence Sample 
T-Test และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า  2 กลุ่มขึ้นไป โดยการ
วิเคราะห์ One-Way ANOVA โดยกำหนดค่านัยสำคัญทาง สถิติไว้ที่ 0.05 ซึ่งถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติก ็จะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ โดยใช้วิธ ี  Least Significant 
Difference (LSD) สำหรับคำถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 87.1  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.8 โดยมีอายุระหว่าง 51-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.4  และสำเร็จการศึกษาสูงสดุในระดับมัธยมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ  47.6 ส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ระยะเวลา 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.65 
และส่วนใหญ่ เคยมีประสบการณ์ทำงานปกครองท้องที่ในตำแหน่งอื่นมาก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 64.5 โดยตำแหน่งที่เคยเป็นมาก่อนผู้ใหญ่บ้านมากที่สุด คือ ตำแหน่ง คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ตำบล คิดเป็นร้อยละ 33.06  สำหรับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง จำนวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.6 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
คะแนนความรู้ความเข้าใจในหมวดลักษณะปกครองหมู่บ้านอยู่ที่ 11.67 (จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

                                                   
29 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
30 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองตำบล พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความเข้าใจ
ปานกลาง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจในหมวด
ลักษณะปกครองตำบลอยู่ที่ 9.35  (จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)  และมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทั้ง 2 หมวด 
อยู่ที่ 20.92 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน)  

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบว่า กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอ  เมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  มีความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และ
ลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 อยู่ในระดับ
ปานกลาง  และพบว่าปัจจัยด้านระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งกำนันผู ้ใหญ่บ้าน และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทำงานปกครองท้องที่ในตำแหน่งอื่นก่อนมาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครองตำบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 สำหรับปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least-Significant Difference : LSD) พบว่าคู่ที่มี
ความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีระดับ
ความรู้ ความเข้าใจมากกว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา  และ 
กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีระดับความรู้ ความเข้าใจมากกว่า
กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา แต่พบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองตำบล  

 
คำสำคัญ : ความรูค้วามเข้าใจ,ลักษณะปกครองหมู่บ้าน, ลกัษณะปกครองตำบล       
            
1. บทนำ  

การปกครองท้องที่เริ่มต้นข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ที่ 5)  โดยทรงให้มีการจัดระเบียบการปกครองระดับ “หมู่บ้าน” ที่มีมาแต่เดิมข้ึนใหม่ เพราะเห็นว่าการ
ปกครองในระดับหมู่บ้านนี้มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น 
หน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สดุ โดยได้ทรงให้มีการทดลองจัดระเบยีบการปกครองตำบล 
หมู่บ้าน ขึ้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) โดยให้ราษฎร
เลือก ผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้าเมือง ต่อมาจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองตำบล หมู่บา้น 
ตามหัวเมืองต่างๆ โดย  ตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ.2440) ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ฉบับแรกของประเทศไทย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ขึ ้นใช้บังคับแทน (บุญเกียรติ การะเวก
พันธ์ุ และคณะ, 2560) 
 

สำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือได้ว่าเป็นสถาบันการปกครองที่อยูเ่คียงคู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน และเป็นกลไกหลักในการเป็นผู้ช่วยเหลอืทางราชการ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน อีกทั้งยงัมบีทบาทเป็นเสมือนตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมูบ่้าน 
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ของสงัคม (สรุิยะ วิริยะสวัสดิ์, 2554) ซึ่งภายหลัง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._116&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6&action=edit&redlink=1
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จากมีการบงัคับใช้พระราชบัญญัติลกัษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ส่งผลให้กระบวนการ
ปกครองหมู่บ้าน/ตำบล ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบต้องยึดถือตามความในพระราชบญัญัตทิี่ตราข้ึน กำนัน
ผู้ใหญบ่้านจงึต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการ
ปกครองหมู่บ้าน และปกครองตำบล ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตลิักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 อันมีรายละเอียดเกี่ยวกบั การตัง้ตำบล/หมู่บ้าน/หมู่บ้านช่ัวคราว, การแตง่ตั้งและการ
ออกจากตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทยป์ระจำตำบล, อำนาจ
หน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน แพทยป์ระจำตำบล และการประชุมกรรมการตำบลและ
กรรมการหมูบ่้าน ซึ่งรายละเอียดของข้อกฎหมายเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการ
ปกครองหมู่บ้านและตำบลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญบ่้านให้เป็นไปในทิศทาวที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติลกัษณะปกครองทอ้งที่ พระพุทธศักราช 2457 และยังจะช่วยเสรมิสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัตหิน้าที่ของกำนันผู้ใหญบ่้านในฐานะผู้ช่วยเหลอืนายอำเภอ และผู้นำประชาชนในพื้นที่ในส่วน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยกำกับควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านทั่วทั้งประเทศ มีพันธกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 ข้อ 2 (6)  ที่ได้กำหนดให้กรมการปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ในการ
ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบลและหมู่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ของ กรมการปกครองที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งคือที่ทำการปกครองอำเภอ ใน
การพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดบัตำบลและหมู่บ้านให้เป็นตามพระราชบญัญัตลิักษณะ
ปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งรวมไปถึงการสง่เสริมและพฒันาความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
การปกครองหมู่บ้านและตำบลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอ
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับท้องที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นพื้นที่การปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีตำบลที ่ปกครองในรูปแบบลักษณะปกครองตำบลและหมู่บ้านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช 2457 จำนวน 16 ตำบล 158หมู่บ้าน                            
มีกำนัน จำนวน 16 คน และ มีผู ้ใหญ่บ้าน 158 คน (นับรวมตัวกำนันด้วย เนื ่องจากกำนันก็ดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตนเองด้วย) โดยจากข้อมูลรายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน
ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มี
ข้อมูล จำนวนประชากรในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  มี ชาย 72,081 คน และ หญิง 81,511 คน รวม
เป็นจำนวน 153,592 คน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562ข) ซึ่งจากข้อมูลประชากร
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบริบทพื้นที่ที่มีประชากรมาก ทำให้ต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายตำแหน่งในการ
ปกครองหมู่บ้าน/ตำบลในพื้นที่ เหมาะแก่การเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเพื ่อประกอบการ
ศึกษาวิจัย ประกอบกับปัจจุบัน ตัวผู้วิจัยรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ และปฏิบัติราชการอยู่ ณ ที่
ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  จึงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ปกครองท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ                          การปกครองท้องที่ตามความใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
และต้องการที่จะศึกษาถึงประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน และ
ลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนัน
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และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอ    เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกตใ์ช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของกำนันผู้ใหญบ่้านในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในเพิ่มศักยภาพ
ในการปกครองและพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บา้น และลักษณะปกครอง
ตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ใน
เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.2  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน 
และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่พระพุทธศักราช 2457                    
ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.3  เพ ื ่อนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพ ัฒนาความรู ้ความเข ้าใจ เกี ่ยวกับ                       
ลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
3.สมมติฐานการวิจัย 

3.1  กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พระพุทธศักราช 2457 ในระดับปานกลาง 

3.2  ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะ
ปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457  

3.3  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในลักษณะ
ปกครองหมู ่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พระ
พุทธศักราช 2457   

3.4  ประสบการณ์ในการทำงานปกครองท้องที่ในตำแหน่งอื่นก่อนมาเป็นกำนันผู้ใหญบ่้านมีผล
ต่อระดับความรู้ความเข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457   
 
4.การทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลกัษณะ                 ปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนันและผู ้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ พบว่า ตามแนวคิดของ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กล่าวว่า ความรู้ คือ พฤติกรรมขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จําได้ อาจจะโดย
การฝึกหรือโดยการมองเห็น ความรู้ขั้นนี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ คําจํากัดความ ความหมาย ทฤษฎี 
ข้อเท็จจริง กฎโครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา ส่วน Bloom (1956, อ้างถึงใน นวรัตน์ พัฒโนทัย , 
2556) เห็นว่า ความรู้ (Knowledge) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป 
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ระลึกถึงวิธี กระบวนการหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยเน้นความจำ และ การเกิดความรู้ไม่ว่าระดับใดย่อม
มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก ซึ่งส่งผลให้เช่ือมโยงกับสภาพจิตใจของบุคคล โดยปัจจัยที่ทำให้ส่งผลนี้ คือ 
สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ที่สะสม จึงทำให้แสดงออกต่อการกระทำของบุคคล  และได้ศึกษาแนวคิด
ของ Rosenberg and Hovland (1966, อ้างถึงใน นวรัตน์ พัฒโนทัย, 2556) ได้อธิบายความหมายของคำ
ว่า “การเข้าใจ” ว่าหมายถึง ความรับรู้ ความนึกคิด และความเชื่อตามแนวทัศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
สามารถแสดงออกมาได้โดยคำถามซึ่งอยู่ในรูปการพิมพ์หรือคำพูด ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ที่สนใจอยากจะรู้ว่า 
ประชาชนมีความเข้าใจต่อเรื่องใด ๆ ผู้นั้นก็สามารถสำรวจความเข้าใจ/ความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์
หรือกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น และ Bloom (1956 อ้างถึงใน ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ และคณะ, 2552) 
ยังได้อธิบายคำว่า “ความเข้าใจ”  ว่าหมายถึง ความสามารถทางปัญญาและทักษะ อันได้แก่ (1)  
ความสามารถที่จะให้ความหมาย  ของคำ (การแปล) (2)  ความสามารถที่จะเข้าใจความหมายของ
ความคิด (การตีความ) และ  (3) ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ ่งที ่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำ 
(ประเมินค่า)  

ซ ึ ่ ง จ ากการศ ึ กษาแนวค ิดและความหมาย เก ี ่ ยวก ับความร ู ้ ความ เข ้ า ใจข ้ างต้น                                    
ผู้วิจัย จึงสรุปความหมายของคำว่าความรู้ความเข้าใจ ว่า ความสามารถที่แสดงว่าจำได้และระบุไดถึ้ง  
ความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

สำหรับวิธีการวัดผลความรู้ความเข้าใจ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระดับการวัดความรู้ ระดับที่ 1 วิธีการ
วัดระดับของความรู้ความจำ ซึ่งเป็นวิธีการวัดระดับของความรู้ความจำ เป็นการวัดความสามารถข้ัน
ต่ำส ุด  จะเป็นการถามคำถามเพื ่อวัดถึงสิ ่งที ่เก ี ่ยวข้องกับการให้ระลึกถึง ( Recall) ทั ้งในสิ ่งที่
เฉพาะเจาะจงและทั่วไป โดยลักษณะคำถามที่ใช้วัดในระดับนี้ ได้แก่ ข้อคำถามวัดความจำเนื้อเรื่อง, ข้อ
คำถามวัดความจำวิธีดำเนินการ และ ข้อคำถามวัดความจำความรู ้รวบยอด ตามแนวคิด Bloom ที่
ปรากฏในงานศึกษาของสุมาลี จันทร์ชลอ (2542, อ้างถึงใน ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ และคณะ, 2552)  โดย
จะใช้ข้อคำถามที่มาจากข้อกฎหมายในหมวดลักษณะ การปกครองหมู่บ้านและลักษณะการปกครอง
ตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช 2457               ตามแนวคิด 
Bloom ในงานศึกษาของสุมาลี จันทร์ชลอ (2542, อ้างถึงใน ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ และคณะ, 2552)   

 โดยจากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความรู้ความเข้าใจของจุฑา
ลักษณ์ แสนโท, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ,  และสุริยนต์ หลาบหนองแสง (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดนครพนม และงานของนวรัตน์ พัฒโนทัย (2556) ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ความ
เข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร และงานของประสงค์ เอี๊ยวเจริญ 
และคณะ (2552) รวมถึงงานของเพ็ญศรี ฉิรินัง (2557)  ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจ และ
ความต้องการของประชาชนเขตหนองแขมที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ได้ทำศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงงานของ ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยที่มีความสำคัญ
ต่อระดับความรู้ความเข้าใจ ที่เห็นควรเลือกใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณาว่าส่งผลต่อ
ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับล ักษณะปกครองหมู ่บ ้านและลักษณะปกครองตำบล ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้แก่ 
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1)  ระดับการศึกษา ซึ่งเห็นว่ามีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากการศึกษาที่ดี 
ย่อมจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดและปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีเหตุผลและมีคุณภาพสูง
ข้ึน สามารถก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจที่มีคุณภาพมากข้ึน 

2)  ประสบการณ์ในการทำหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษาความรู้ความ
เข้าใจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่วัดผลความรู้ความ
เข้าใจ กล่าวคือผู้ที่ประสบการณ์เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องการวัดผลความรู้ความเข้าใจ อาทิเช่น ระยะเวลา
การทำงาน/ดำรงตำแหน่งซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะวัดความรู้ความเข้าใจ ย่อมจะช่วยให้บุคคล
ผู้นั้นมีความคุ้นเคยในเนื้อหาสาระที่วัดความรู้ความเข้าใจมากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ จึงสันนิษฐานได้
ว่าปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ 

นอกจากประเด็นเรื่องตัวแปรที่สมควรนำมาศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าในการวัดความรู้ความเขา้ใจ 
โดยมีปัจจัยตัวแปรที่นำมาศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นควรใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
มาวิเคราะห์ โดยเฉพาะในส่วนที่จะทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยเห็นด้วยกับวิธีการทดสอบสมมติฐาน ในงาน
ศึกษาของนวรัตน์ พัฒโนทัย  เรื่องความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระ ต่อกัน (Independent Samples t-test) และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวน ทางเดียวของ
ประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างก็จะทำการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ประกอบกับการกำหนดการแปลค่า
ระดับความรู้ความเข้าใจ เป็นกลุ่มตามค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการวเิคราะห์
ผลการศึกษาในการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครอง
ตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับกำนันผูใ้หญ่บา้น อัน
ได้แก่งานของอภินันท์  ค้าเจริญ (2559) ได้ทำการศึกษา เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  และงานของศุภชัย เหลือง
แสงทอง (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง สมรรถนะกำนัน ผู ้ใหญ่บ้านที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ปกครองท้องที ่ รวมถึงงานของไททัศน์ มาลา (2559) ได้ทำการศึกษาเรื ่อง การคงอยู ่ของกำนัน
ผู ้ใหญ่บ้าน   ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ และ
ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีการศึกษาทั้งเชิง ปริมาณและคุณภาพ อย่างไรก็ดี 
งานวิจัยเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยังขาดมิติเกี่ยวกับการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที ่ ซึ่งถือเป็นฐานราก ในการจะก่อให้เกิด
บทบาทหรือทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที ่ที ่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้วิจัยจึงจะนำแนวทางศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข้างต้น มาปรับประยุกต์กับงานวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครองตำบล ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป 
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5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

            ตัวแปรอิสระ        
 
         ตัวแปรตาม 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขต
พื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทั้ง 16 ตำบล จำนวน 158 คน ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้              
             1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ (Frequencies 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)      

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ใช้การวิเคราะห์ Independence Sample T-Test 
และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า  2 กลุ่ม           ข้ึนไป โดยการ
วิเคราะห์ One-Way ANOVA โดยกำหนดค่านัยสำคัญทาง สถิติไว้ที่ 0.05 ซึ่งถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติก ็จะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่ โดยใช้วิธ ี  Least Significant 
Difference (LSD) 3) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ระดับการศึกษา 
 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ลักษณะการปกครองหมู่บ้าน 

และลักษณะการปกครองตำบล 
ตามพระราชบญัญัตลิักษณะ

ปกครองท้องท่ีพุทธศักราช 2457 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 

ปกครองท้องที่ในต าแหน่งอื่น 

ก่อนมาเป็นก านนัผู้ใหญ่บ้าน 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
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3) ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)สำหรับคำถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

 
7.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 87.1 ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.8 โดยมีอายุระหว่าง 51-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.4  และสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ  47.6 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลประสบการณ์ในการทำงานปกครองท้องท่ีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 30.65 และส่วนใหญ่ เคยมีประสบการณ์ทำงานปกครองท้องที ่ในตำแหน่งอื ่นมาก่อนเป็น
ผู ้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 64.5 โดยตำแหน่งที ่เคยเป็นมาก่อนผู ้ใหญ่บ้านมากที่สุด คือ ตำแหน่ง 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตำบล คิดเป็นร้อยละ 33.06 

ส่วนที่ 3 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครอง
ตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนันผู้ใหญบ่้านใน
เขตพ้ืนท่ีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจผู้ตอบแบบสอบถาม อธิบายแยกตามหมวดคำถามวัดความรู้
ความเข้าใจ ดังนี้ 

1) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมูบ่้าน  
พบว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ตอบ

แบบสอบถามในหมวดเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน จำนวน 124 คน พบว่า ระดับ.ส่วน ใหญ่ มี
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง จำนวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.6  

รองลงมาคือมีระดับความรู้ความเข้าใจมาก จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และ ท้ายสุดคือ 
มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลำดับ  ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
ความรู้ความเข้าใจในหมวดลักษณะปกครองหมู่บ้านอยู่ที่ 11.67  (จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.75 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองตำบล พบว่า
และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ตอบแบบสอบถามในหมวดเกี่ยวกับ
ลักษณะปกครองตำบล จำนวน 124 คน พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง จำนวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมาคือมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.1และท้ายสุดคือ มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามลำดับ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจในหมวดลักษณะปกครองตำบลอยู่ที่ 9.35 (จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.98 

ซึ ่งเมื ่อรวมคะแนนทั้ง 2 หมวด สามารถสรุปผลระดับความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครองตำบล ตามระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ย
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คะแนนรวมทั้ง 2 หมวด อยู่ที่ 20.92 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที่ 2.17  

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  มี

ความรู ้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า กำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับความรู้ความเข้าใจ 

พบว่ากำนันและผู ้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที ่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ ังหวัดอุตรดิตถ์ ท ี ่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบคำถามในหมวดลักษณะการปกครองหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนน ที่ 11.57 
(จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) และหมวดลักษณะการปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองตำบล มีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 9.35 (จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทั้ง 2 
หมวด อยู่ที่ 20.92 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) ซึ่งทั้งคะแนนที่แยกออกเป็นรายหมวด  และคะแนน
รวม มีค่าระดับความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางตามการแปลค่าระดับความรู้ความเข้าใจที่
กำหนดไว้  

โดยผู้วิจัยได้กำหนดการแปลระดับความรู้ ออกไว้ 3 ระดับ คือ 
ได้คะแนน 12-15     หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจมาก 

 ได้คะแนน 8-11      หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
 ได้คะแนน 0-7      หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจน้อย 

 ในส่วนของคะแนนแยกรายหมวดคือ 
- หมวดลกัษณะปกครองหมู่บ้าน ได้ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 11.57 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
หมวดลักษณะปกครองตำบล ได้ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจ 9.35 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 

และในภาพรวม คือ ค่าเฉลี่ยของผลรวมของทั้ง 2 หมวด รวมกัน คือ 20.92 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง (*อยู่ระหว่าง 16-22 คะแนน ซึ่งเป็น
คะแนนรวม 2 เท่า ของ เกณฑ์กำหนดการแปลระดับความรู ้ความเข้าใจในระดับ            
ปานกลาง) 

สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน  
และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) โดย
กำหนด ค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 พบว่าระดับการศึกษาของกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่แตกตา่งกัน 
ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับลักษณะปกครองปกครองหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช 2457 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ ่งเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด (Least-Significant Difference : 
LSD) พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกัน 2 คู่ คือ  

1) กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีระดับความรู้ 
ความเข้าใจมากกว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา  
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2)  กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีระดับความรู้ 
ความเข้าใจมากกว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา 
แต่พบว่าระดับการศึกษาของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะปกครองปกครองตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
อย่างไม่แตกต่างกัน              

สมมติฐานที่ 3 ระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผลต่อระดับความรู้ความ
เข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พุทธศักราช 2457   

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ต ิ ฐ า น โ ด ย ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เ ด ี ย ว                                            
(One-Way ANOVA) โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 พบว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
กำนันผู้ใหญ่บ้านที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้ านและ
ล ักษณะปกครองตำบลตามพระราชบ ัญญ ัต ิล ักษณะปกครองท ้องท ี ่พ ุทธศ ักราช 2457                                   
อย่างไม่แตกต่างกัน     

สมมติฐานที่ 4 ประสบการณ์ในการทำงานปกครองท้องที ่ในตำแหน่งอื ่นก่อนมาเป็นกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในลักษณะปกครองหมู่บ้าน และลักษณะปกครองตำบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457   

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วย 
Independence Sample T-Test โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที ่  0.05 พบว่า กำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานปกครองท้องที่ในตำแหน่งอื่นก่อนมาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน มี
ระดับความรู ้ความเข้าใจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ กับกำนันและผู ้ใหญ่บ้านที ่ไม ่เคยมี
ประสบการณ์ในการทำงานปกครองท้องที่ในตำแหน่งอื่นก่อนมาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน   

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนข้อเสนอแนะ  
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ทีต่อบคำถามในส่วนข้อเสนอแนะ เพียง 3 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.42 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปประเด็นในข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  มีความเห็นด้วยกับเนื้อหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครองตำบลในหลาย
ประเด็น แต่เขอเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันให้เปน็                    60 
วัน หลังตำแหน่งว่างลง (ในข้อกฎหมายต้องเลือกภายใน 45 วัน)  

2)  ให้มีการจัดการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล 
สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสถานภาพ  ในการปฏิบัติงาน 

3)  เสนอให้ระบุช่ือ ตำแหน่ง หมู่บ้านและตำบลในแบบสอบถามด้วย  
 

8.ข้อเสนอแนะ 
 8.1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 จากผลการศึกษาพบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะ
ปกครองตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ของกำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปาน
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กลาง ประกอบกับผลการศึกษาที่พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ตอบ
แบบสอบถามมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457แตกต่างกันน้ัน จึงเห็นควรนำผลการศึกษาดังกล่าวเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา (นายอำเภอ) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องที่และ
การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ให้แก่กำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในระดับที่มาก
ขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยควรมุ่งเน้นในเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะปกครองตำบล ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีระดับ
ความรู้ความใจที่ต่ำกว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้าน และหลังจากดำเนินการ
อบรมพัฒนาความรู้ดังกล่าวแล้ว ก็ควรจัดให้มีการสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจโดย
การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลคะแนนสอบสูงสุด อาทิเช่น  การพิจารณาขั้นเลื่อนค่าตอบแทน (ขั้นพิเศษ) 
ประจำปี เป็นต้น 
 8.2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปเห็นควรเพิ่มการศึกษากลุม่ตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ปกครองท้องที่ทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (รวมแพทย์ประจำตำบล สาววัตรกำนันและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย) เพื่อที่จะได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการปกครองหมู่บ้านและ
ลักษณะการปกครองตำบลในภาพรวมของผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบังคับใช้
กฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ต่อไป 

2)  ในการศึกษาวิจ ัยคร ั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเท ียบระดับความรู้                    
ความเข้าใจระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างอำเภอ โดยอาจทำการเปรียบเทียบระดับ
ความรู้ความเข้าใจของกำนันผู้ใหญ่บ้านระหว่าง 2 อำเภอ เพื่อจะได้ผลข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
บริบทพื้นที่ ที่แตกต่างกัน และจะได้นำผลการวิจัยมาเป็นแนวการพัฒนาความรู้ความเ ข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะปกครองท้องที่ในระดับที่ใหญ่ข้ึนกว่าเดิม 
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การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของ 
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

 
รักวรินทร์ ลิขิตจินดาวัฒน์.31 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้าง ปัญหาระบบงานทะเบียน และ
เสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของสำนักทะเบียน
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เพื่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจาก เอกสาร โดยใช้เครื่องมือแบบ             การสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง
กำแพงเพชร จำนวน 8 คน และประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอ
เมืองกำแพงเพชร จำนวน 30 คนรวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 38 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาระบบงานทะเบียน คือ เอกสารงานทะเบียนรุ ่นเก่า ยังไม่มี
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และทางเทคโนโลยีไม่เท่ากัน 
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการบริการประชาชน เวลาการเปิด-ปิด ระบบไม่สัมพันธ์กับการ
ทำงาน  เจ้าหน้าที่ดูและระบบ(เอกชน)  มีน้อย ระเบียบบางเรื่องไม่ชัดเจน มีระเบียบ ต้องขออนุอมตัิ
ตามขั้นตอนของระเบียบราชการ 

แนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียน คือ ควรให้ผู้ใช้
หรือผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบระบบ ควรให้ประชาชนเสนอแนะข้ันตอนการทำงานที่
ต้องการ ควรยกเลิก ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ล้าสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้ันตอนระบบราชการ
ให้สั้นลง  ควรมีปรับปรุงระบบออนไลน์ และมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ประชาชนสามรถติดต่อสำนัก
ทะเบียนได้ 

คำสำคัญ  การพัฒนาเทคโนโลยี งานทะเบียน ประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนอำเภอ จังหวัด
กำแพงเพชร  

 

1. ท่ีมาและความสำคัญ 
ประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์จำเป็นที่จะต้องมีการ

พัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของระบบราชการไทย   ทั้งใน
ด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน บทบาท ภารกิจ และขนาดที่มีความเหมาะสม             การ

                                                   
31 นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และการ
ตอบสนองต่อการบรหิารการปกครอง ทั้งนี้เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยมีพันธกิจทีใ่ห้ความสำคัญในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอันดับแรกที่รัฐพึงกระทำ และสังคมปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน
เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยที่พุ่งเป้าหมายไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ   ในการบริการสาธารณะ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีการปฏิรูปโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  

ส่วนราชการที่สัมผัสและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด คือ สำนักทะเบียนอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สังกัดกรมการปกครอง จะมีอำนาจหน้าที่ ในงานทะเบียนทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนตัง้
ชื่อสกุล การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ ทะเบียนครอบครัว พินัยกรรม การจดทะเบียนสัตว์พาหนะ เป็นต้น 
ในงานทะเบียนราษฎร ปฏิบัติงานตั้งแต่การแจ้งเกิด แจ้งตาย  การดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและ
ตรวจสอบฐานข้อมูลทางการทะเบียนต่าง ๆ  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์          การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า สำนักทะเบียนอำเภอเปน็หน่วยงาน
ที่ต้องให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด  

เนื่องจากข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับส่วนราชการ เช่น การ
ได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นที่ยอมรับ การได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจจาก
ประชาชนและผู้รับบริการมากขึ้น บุคลากรในองค์การสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานที่มีมูลค่าสูง 
(High Value Job) มากขึ้น กระบวนการทำงานและการสื่อสารของงองค์การ กระชับข้ึน คล่องตัวมาก
ขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถประหยัดทรัพยากร (งบประมาณและกำลังคน) ในการ
ดำเนินงานได้มากข้ึนด้วย 

ดังนั้น การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของสำนัก
ทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  จึงเป็นสิ ่งสำคัญ เนื ่องจาก ผู้ศึกษาในฐานะ
ข้าราชการฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานในจังหวัดกำแพงเพชร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร โดยคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักทะเบียน
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทำงาน สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
และประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาโครงสร้างงานทะเบียนทีอ่ยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง
กำแพงเพชร  

2) เพื่อศึกษาปญัหาระบบงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จงัหวัด
กำแพงเพชร 
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3) เพื่อเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจทิัลมาพัฒนา เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพงานทะเบียนของ
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

 
3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา  

3.1 การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริการ 
Lehtinen (1983)  ได้อธิบายว่า การบริการคือ กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่าง

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความ       พึง
พอใจส่วน Kotler (1988) กล่าวว่า การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่ง
สามารถนำเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิง่ใด 
ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้  โดยที่ Gronroos (1990) ได้
ขยายความคำว่าบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือกิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่มากจับต้องไม่ได้ 
ซึ่งโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการ และ
หรือลูกค้าบริษัทผลิตสินค้า และหรือลูกค้ากับระบบของการให้บริการที่ได้จัดไว้ เพื่อช่วยผ่อนคลาย
ปัญหาของลูกค้าจากความหมายดังกล่าว ทำให้พิจารณาเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ
ซึ่งล้วนแล้วแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็น
อย่างมาก เพราะทุกองค์กรในแต่ละธุรกิจด้านบริการมุ่งเน้นการให้บรกิารที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ในขณะที่ Kotler 
(2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ         การกระทำที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบคุคลคนหนึ่งนำเสนอต่อ
หน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้เกิดความ
เป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็น
กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ

ภาครัฐ (พ.ศ. 2561 –2580) เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการ ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื ่ออำนวยความสะดวกในการให้บร ิการประชาชน 
ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ  

2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น จนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงาน 

3) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เป็น “การให้บริการที่
ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ”  
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แนวคิดเก่ียวกับสภาพปัญหาการบริการงานทะเบยีน 
กรมการปกครอง มีโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ความรู้

ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนทั้งเจ้าหน้าที่สังกัดอำเภอและสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ปัจจุบันงานบริการประชาชนต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ที่มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา  

ระบบงานทะเบยีน 
 สำนักทะเบียนอำเภอ เป็นหน่วยงานในสงักัดทีท่ำการปกครองอำเภอ ในกลุม่งานทะเบียนและ
บัตร มีอำนาจหน้าทีร่ับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนทั่วไป ฝ่ายทะเบียนราษฎร และ    ฝ่ายบัตร
ประจำตัวประชาชน  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบดิจ ิตอล มีท ั ้งแบบใช้สาย (wired communication) และแบบไร ้สาย (wireless 

communication) ซึ่งจะช่วยให้การส่งข้อมูล (ไบนารี) ง่าย สะดวกและผิดพลาดน้อยมาก รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบบอนาลอกทำไม่ได้ โดยยุคแรก ๆ ของระบบดิจิตอล มีขนาดใหญ่
มาก เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่ในการประมวลผล ต่อมาวิวัฒนาการทางด้านการผลิตไอซี 
(Integrated circuit) หรือIC ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำ ให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง   กินกระแสไฟ
น้อยลง ประมวลผลได้รวดเร็วข้ึน และราคาถูกลง ทำให้ระบบดิจิตอลมีความนิยมมากข้ึน 

รัฐบาลดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้านการติดต่อสื่อสารและ

ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมส่งผลให้เกิดแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลกขึ้น ดังนี้ 
1. การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) เป็น การบูรณาการ

ข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็นภาพเดียว  
2.  การให ้บร ิการภาคร ัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบ ุคคล ( Personalized Customer 

Experience) เป็นการ มุ่งเน้นการให้บริการภาครัฐโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน  
3. การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management)  
4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ( Internet of Things & Mobility) เป็นการเชื่อมต่อข้อมูล

จากอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และอำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชน  

5. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) เป็น 
การบริหารและจัดการข้อมูลจำนวนมากทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล และข้อมูลที่ยังไม่มีระบบ
จัดการ (Unstructured Data)  

6. การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) เช่น บริการด้านซอฟต์แวร์ร่วมกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาด (Economies of Scale)  

7. การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก (Rebalancing 
between Security & Facilitation)  
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8. การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบครบวงจร 

9. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) เป็น การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
โดยผู้นำระดับประเทศ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาประเทศ (Digital Government of Thailand, 2559) 

ระบบทะเบียนกับการพัฒนาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) โครงการ “บริการทันใจนัดหมายทันเวลา”  ทางแอพพลิเคช่ัน  BMA Q เพื่อแก้ปัญหาการ
รอคิวใช้บริการที่สำนักงานเขต และข้อจำกัดเรื่องเวลาทำการของหน่วยงานราชการ โดยเปิดบริการ
ประชาชน สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคช่ัน  BMA Q  

2) โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร 
(Bangkok Express Service) จำนวน 12 จุด เช่น สถานีรถไฟฟ้าสยาม ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ
ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย เป็นต้น 

3) โครงการระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ขยายงานบริการภาครัฐสู่ประชาชน (Mobile Unit) 
โดยจะให้บริการงานด้านทะเบียน สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการที่สำนักงานเขต ตาม
สถานที่ที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

4) การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center System) 
โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ร่วมกับสำนักบริหาร          การ
ทะเบียน กรมการปกครอง จัดตั้ง Linkage Center หรือ การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานราชการที่ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับ
กรมการปกครองจำนวน 191 แห่ง สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐได้ง่ายข้ึนและมีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยสูง  
        แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

พิทยา บวรวัฒนา (2552 หน้า 181) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนที่สะท้อนให้
เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปสำหรับการปฏิบัติงาน
หนึ่งหน่วยน้ัน ๆ โดยที่สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553, หน้า 120) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพมักพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input 
ว่าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลเุปา้หมายขององค์กรผลทีไ่ด้น้ันดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้
หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆที่ใช้
ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึง
พอใจของสมาชิกในองค์การต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการ
สะท้อนกลับการที่จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ทำงานกับ
โครงสร้างการทำงาน สำหรับในเรื่องของคนทำงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการทำงานและการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และKatz &Kahn (1978) ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กรระบบเปิด ได้ศึกษาใน
เรื่องปัจจัยที่สำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ กล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่สำคัญของ
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ประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์กรนั้น ถ้าจะวัดจากปัจจัยนำเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตทีไ่ด้น้ัน จะทำ
ให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การในการบรรลเุปา้หมายขององค์การนั้นปัจจยัต่างๆ คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ 
ความรู้สึกผูกพันยังมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในองค์กรด้วย  

จากแนวคิดต่างๆ สรุปว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลต่อระบบงานภายในของ
หน่วยงาน โครงการ นโยบายต่างๆ ว่ามีการปฏิบัติงาน และใช้ทรัพยากรเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
หรือไม่ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ หรือเร็วกว่าที่กำหนด และใช้ทรัพยากรน้อยกว่าที่กำหนด ก็
ถือว่าการปฏิบัติงานในองค์การนั้นมีประสิทธิภาพ หากถ้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ และต้องปฏิบัติงาน
นานข้ึนหรือสูญเสียทรัพยากรมากขึ้น ก็ถือว่าองค์การนั้นไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 

 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประยุทธ จันทร์พิทักษ์กุล. (2558 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ระบบและกระบวนการให้บริการ
ทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบและกระบวน
การให้บริการทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, พรนภา เตียสุธิกุล (2560 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัญหายุทธศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารภาครัฐ  บุคลากรมีการใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ ยังไม่
สามารถบรรลุผลดีเท่าที่ควรซึ่งเกิดจากปัญหาที่สำคัญ 4 ประการ (1) บุคลากรภาครัฐยังไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าที่ควร (2) อุปกรณ์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่มี
ความทันสมัยเท่าที่ควร (3) การจัดเตรียมและการเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่
สมบูรณ์ครบด้าน ทำให้การใช้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เกิดประโยชน์มากนัก และ (4) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ความเป็นไปได้ และคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม 
มีความเหมาะสมและมีการนำไปปฏิบัติในระดับปานกลาง  

ศันศนีย์ เอื้อประชากุล (2560 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความพร้อมทางดิจิทัลเกี่ยวกับการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการลูกค้า ของบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย จากผลการวิจัยพบว่า บริษัทที่มีความพร้อมในด้านองค์การจะเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ จำนวน 17 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมเกี่ยวกับ อุปกรณ์ และ สินทรัพย์      ใน
ระดับสูง มีความสามารถในการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ส่วนบริษัทที่มีความพร้อมทางด้ านผู้นำก็จะ
เป็นบริษัทที ่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เช่นกัน มีจำนวน 14 บริษัท ซึ ่งมีความสามารถในการจ้าง
พนักงานที่มีความรู้ประสบการณ์การทำงานและมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองคก์าร
สำหรับบริษัทที่มีความพร้อมน้อยถึงน้อยที่สุดทั้ง 2 ด้านจะมีจำนวน 4 บริษัท เป็นองค์การที่มีขนาด
กลางถึงขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ติดปัญหาในเรื่องปัจจัยเงินทุน อุปกรณ์ การสนับสนุนและบุคลากรเป็นต้น 

อุษา บานเย็น (2560 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของเยาวชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของเทคโนโลยีดิจทิลั
ที่เหมาะสมในการนำมาใช้สำหรับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ MOOC (Massive Open 
Online Course) MOOC หรือระบบการศึกษามหาชนแบบเปิด มีลักษณะเหมือนหลักสูตร มีระยะเวลา



685 

 

เปิด-ปิด เหมือนห้องเรียนปกติ แต่เรียนออนไลน์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีเคลื่อนที่ติดตาม
ตัว (Mobile Technology)  

วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์ และศิคริษฐ์  คุณชมภู (2561 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1.1) เทคโนโลยีดิจิทัล 1.2) ผู้มีส่วนร่วม 1.3)กระบวนการจัดการตามกรอบของแมคคินซีย์ (7 s 
McKinsey) และ 1.4) การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม และ 2) ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยว 7s เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี ปัญหาระบบงานทะเบียน 
แนวทางการพฒันาเทคโนโลยี และประสทิธิภาพของระบบทะเบียน เสนอเป็น กรอบแนวคิด ดังภาพ 1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. วิธีการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

4.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
1) กลุ ่มผู ้ปฏิบัติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานทะเบียน ของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง

กำแพงเพชร จำนวน 8 คน 

ประสิทธิภาพระบบทะเบียน 

การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 

ในงานทะเบียน 

 
 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 
ดิจิตอล เช่น การน าแอพพลิเคช่ันเข้ามาช่วยใน
การบริหารการบริการของส านักทะเบียน 
 

ปัญหาระบบงานทะเบียน 
- งานทะเบียนราษฎร 

- งานบตัรประจ าตวัประชาชน 

- งานทะเบียนทัว่ไป 
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2) กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียน
อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 3 งาน ดังนี้ ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการงานทะเบียนราษฎร ประชาชน
ผู้มาติดตอ่รับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน และประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการงานทะเบียนทั่วไป 
งานละ จำนวน 10 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 30 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 38 คน 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย

เจาะจงจากผู้ปฏิบัติงานทะเบียน และประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการงานทะเบียน สำนักทะเบียนอำเภอ
เมืองกำแพงเพชร โดยแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วย

วิธีการจดบันทึกและถอดเทปรายละเอียด กรอบแบบสัมภาษณ์ และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
คำถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ (Typology 
and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั ้นนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential Analysis) และเน ื ้อหา (Content Analysis) นำข้อม ูลมาเปรียบเทียบเพ ื ่อหา
ลักษณะร่วมที ่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
จากนั้นจึงนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

   
5. ผลการศึกษา นำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 5.1  โครงสร้างงานทะเบียน 

5.1.1 โครงสร้างงานทะเบียนที่อยู ่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง
กำแพงเพชร  

พบว่า โครงสร้างงานทะเบียน ของสำนักทะเบียน ฯ ในปัจจุบัน เป็นระบบราชการตามคำสั่ง
กรมการปกครอง โดยสำนักทะเบียนอำเภอ มีผู้รับผิดชอบ คือ ปลัดอำเภอหัวฝ่ายทะเบียนและบัตร แบ่ง
ออกเป็น 3 งาน คือ 1) งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้ง
ย้าย แจ้งเกี่ยวกับบ้าน ฯลฯ มีปลัดอำเภอหัวหน้างานทะเบียนราษฎร เป็นผู้รับผิดชอบ และมี เจ้าหน้าที่
ปกครองและหรือพนักงานราชการ/อาสารักษาดินแดน เป็นผู้ช่วย 2)งานบัตรประจำตัวประชาชน มี
หน้าที ่เกี ่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ มีปลัดอำเภอหัวหน้างานบัตรประจำตัว
ประชาชน เป็นผู้รับผิดชอบ และมี เจ้าหน้าที่ปกครองและหรือพนักงานราชการ/อาสารักษาดินแดน 
เป็นผู้ช่วย  และ 3)งานทะเบียนทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียน เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบยีนหย่า 
พินัยกรรม ศาลเจ้า มูลนิธิ สัตว์พาหนะ เป็นต้น โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้างานทะเบียนราษฎร เป็น
ผู้รับผิดชอบ และมี เจ้าหน้าที่ปกครองและหรือพนักงานราชการ/อาสารักษาดินแดน เป็นผู้ช่วย 

 5.1.2 การทำงานในส่วนของการใช้เทคโนโลยี ในการทำงานทะเบียน  
  การลงข้อมลูเกี่ยวกับการแจง้เกิด แจง้ตาย แจ้งย้าย การแก้ไขข้อมูล เช่น คำนำหน้าช่ือ หรือ

นามสกลุ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 
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  5.1.3 การทำงาน ร่วมกับ ผู้อ่ืน หรือการประสานงานกับผู้อ่ืน ในงานทะเบียน ท่ีไมไ่ด้
ใช้เทคโนโลยี  

ยังมีการประสานงานกับส่วนราชการโดยใช้เอกสารเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการ 
แต่ในปัจจุบัน สามารถประสานโดยการออนไลน์ได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัต ิ

5.2 ปัญหาระบบงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร 

5.2.1 ในการปฏิบัติงานทะเบียนมปีัญหา อุปสรรค ในการทำงาน 
 เอกสารงานทะเบียนรุ่นเก่า ยังไม่มีฐานข้อมูลเทคโนโลยี ต้องใช้เวลาค้นหาและมีการชำรุด

เสียหาย เจ้าหน้าที่ทำงานมีองค์ความรู้ ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และทางเทคโนโลยีไม่เท่ากัน ระเบียบ
กฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการบริการประชาชน 

5.2.2 ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานทะเบยีนเกี่ยวกับขั้นตอนการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน    

เวลาการเปิด-ปิด ระบบไม่สมัพันธ์กับการทำงาน เช่น มักจะปิดระบบขณะที่ยงัเปิดบริการ
ประชาชนอยู่(งานยงัไม่เสรจ็) เจ้าหน้าที่ดูและระบบ(เอกชน)  มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
เวลาระบบล่ม ไมส่ามารถระบเุวลาแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจ 

5.2.3 ปัญหาอุปสรรค ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และคำสั่งของทางราชการ ท่ีทำให้เกิด ปัญหาในการทำงาน ในการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานทะเบียน  

ระเบียบบางเรื่องไม่ชัดเจน ให้ใช้ดุลพินิจ ทำให้ประชาชนได้รับบริการต่างกัน ทำให้สงสัยว่า จะ
ไม่โปร่งใส  หนังสือสั่งการทั่วไปจะเน้นให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมากกว่ายึดระเบียบ  แต่
หนังสือสั่งการเฉพาะ เช่น เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ จะระบุว่าจะลงโทษสถานหนักสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ระเบียบบางเรื่องล้าสมัย แต่ยังไม่ยกเลิก ทำให้ขั้นตอนล่าช้า 

5.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน  ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานทะเบียน 

การติดต่อระบบไม่ได้ ในบางเวลา ทำใหป้ระชาชนต้องรอ การแสกนลายนิ้วมือ บางครั้ง
ไม่มีประสทิธิภาพ 

ระบบทะเบียนมีความล่าช้า ทำให้การให้บริการล่าช้าไปด้วย 

5.2.5 ปัญหาอ่ืน ๆ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียน  
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว แต่ติดที่ระเบียบ ต้องขออนุมัติตามข้ันตอนของระเบียบ

ราชการทำให้ล่าช้า อยู่ดี 
5.3 แนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของ

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

5.3.1 ข้อเสนอแนะ วิธีแก้ปัญหา การปฏิบัติงานทะเบียนของท่าน ในเรื่องขั้นตอนการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน   
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ผู้ออกแบบระบบไม่ได้เป็นผู้ใช้ระบบ จึงไม่เข้าใจวิธีการทำงาน ควรให้ผู้ใช้หรือ   ผู้
ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบระบบ ควรให้ประชาชนเสนอแนะข้ันตอนการทำงานที่
ต้องการ 

5.3.2 วิธีปรับปรุง หรือแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และคำสั่งของทาง
ราชการ ต่าง ๆ  ท่ีทำให้เกิด ปัญหาในการทำงาน ในการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานทะเบียน  

ยกเลิก ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ล้าสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน  ปรับปรุงขั้นตอนระบบ
ราชการให้สั้นลง  กระจายอำนาจให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 

5.3.3 แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ อื ่น ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานทะเบียน  

ควรพัฒนาแก้ไข ระบบมิให้ล่มหรอืล่มน้อยที่สดุและใช้เวลาน้อยที่สุดในการแก้ไข ใช้เทคโนโลยี
ช่วยการบริการประชาชน ในภาพรวมของบุคคลผู้ใช้บริการ กล่าว คือ เริ่มตั้งแต่ ขอรับบริการ ว่า มี
ความประสงค์ติดต่อรับบริการเรือ่งใดบ้าง ระบบจะแสดงว่าจะต้องติดต่อที่ใดบ้าง ใช้เอกสารใด และเมื่อ
ดำเนินการ จะแสดงตลอดว่า ณ เวลานี ้ ยังอยู ่ในขั ้นตอนไหน ใช้เวลา เท่าใด เพื ่อสะดวก ในการ
ตรวจสอบการให้บริการ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ หรือ ถ้าไม่สามารถบริการแล้วเสร็จ เพราะติดปัญหา
ใด ให้ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข ระบุวันเวลา และการติดตามผล มีระบบช่วยงานเจ้าหน้าที่เพื่ออุด
ช่องว่างในเรื่ององค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ทั้งเรื่อง ระเบียบกฎหมาย และการใช้เทคโนโลยี เช่น เมื่อมีผู้
ติดต่อขอรับบริการ เมื่อป้อนข้อมูลความต้องการของประชาชนเข้าไป โปรแกรมจะเริ่มทำงาน โดยระบุ 
สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำและมีคำอนะนำเจ้าเหน้าที่ในการใช้เทค โนโลยีด้วย ทำการใส่ข้อมูลระบบ
ทะเบียนทุกเรื่องที่ค้างอยู่ทะเบียนสมรสเก่า ๆ และมีระบการค้นหาที่รวดเร็ว ง่ายแก่การทำงาน และ มี
ระบบบริการเคลื่อนที่ผ่านอินเทอเน็ทไปในที่ต่าง ๆ  เพื่อบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด เป็นการอำนวย
ความสะดวกให้ประชาชน  
6. บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

6.1 โครงสร้างงานทะเบียนที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของสำนักทะเบ ียนอำเภอเม ือง
กำแพงเพชร  

โครงสร้างงานทะเบียน ของสำนักทะเบียน ฯ ในปัจจุบัน เป็นระบบราชการตามคำสั่งกรมการ
ปกครอง มีหน้าที่ตามที่กำหนด เช่น  การลงข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย การแก้ไข
ข้อมูล เช่น คำนำหน้าชื ่อ หรือนามสกุล การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ ่งในการทำงานการ
ประสานงานกับส่วนราชการ จะยังใช้เอกสารเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการ แต่ในปัจจุบัน 
สามารถประสานโดยการออนไลน์ได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ  

ทำให้การปฏิบัติงานและการประสานงานล่าช้าจากระบบราชการที่ขั้นตอนยาวและยุ่งยาก ควรมี
การแก้ไขในเรื่องนี้ 

6.2 ปัญหาระบบงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร 

จากการที่มี เอกสารงานทะเบียนรุ่นเก่า แต่ยังมิได้นำลงในฐานข้อมูลเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ต้องใช้
เวลาค้นหาและเอกสารมีการชำรุดเสยีหาย จึงควรปรับปรุงแก้ไข  รวมถึงระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวย
ต่อการบริการประชาชน 
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 6.3 แนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของ
สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

จากการที่ผู้ออกแบบระบบไม่ได้เป็นผู้ใช้ระบบ ดังนั้นจึงอาจไม่เข้าใจวิธีการทำงาน 
ควรให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบระบบ และควรให้ประชาชนเสนอแนะ
ข้ันตอนการทำงานที่ต้องการเพราะประชาชน คือ ผู้รับบริการ  
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 7.1 บทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า  โครงสร้างงานทะเบียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ
เมืองกำแพงเพชร เป็นระบบราชการตามคำสั่งกรมการปกครอง โดยสำนักทะเบียนอำเภอมีผู้รับผิดชอบ 
คือ ปลัดอำเภอหัวฝ่ายทะเบียนและบัตร แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ 1) งานทะเบียนราษฎร 2)งานบัตร
ประจำตัวประชาชน และ 3)งานทะเบียนทั่วไป โดยในการใช้เทคโนโลยี ในการทำงานทะเบียน คือ  การ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย การแก้ไขข้อมูล เช่น                      คำนำหน้าช่ือ 
หรือนามสกุล การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน  

ปัญหาระบบงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
ประกอบด้วย  เอกสารงานทะเบียนรุ่นเก่า ยังไม่มีฐานข้อมูลเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ทำงานมีองค์ความรู้ 
ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และทางเทคโนโลยีไม่เท่ากัน ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการบริการ
ประชาชน เวลาการเปิด-ปิด ระบบไม่สัมพันธ์กับการทำงาน  เจ้าหน้าที่ดูและระบบมีน้อย ระเบียบบาง
เรื ่องไม่ชัดเจน มีระเบียบ ต้องขออนุอมัติตามขั ้นตอนของระเบียบราชการ ระบบทะเบียนมีการ
ประมวลผลที่ช้า 

แนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของสำนัก
ทะเบียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เสนอว่า ควรให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติได้แสดงความ
คิดเห็นในการออกแบบระบบ ควรให้ประชาชนเสนอแนะข้ันตอนการทำงานที่ต้องการ      ควรยกเลิก 
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ล้าสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงขั้นตอนระบบราชการให้สั้นลง  กระจาย
อำนาจให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เพิ่มข้ึนจากปัจจุบนั เพิ่มการเช่ือมโยงระหว่างฝา่ยต่าง ๆ  ของที่
ทำการปกครองอำเภอ ควรมีการยื่นคำร้องออนไลน์ การจองคิวออนไลน์โดยประชาชนไม่ต้องมาติดต่อที่
สำนักทะเบียนเพื่อความรวดเร็ว ควรมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ประชาชนติดต่อสำนักทะเบียน เพื่อ
ความสะดวก และการบริหารจัดการเวลา 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
7.2.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
12) จากปัญหาระบบงานทะเบียน ควรมีการปรับปรุงเอกสารงานทะเบียนรุ่นเก่า       ที่

ยังไม่มีฐานข้อมูลเทคโนโลยี ให้อยู่ในฐานข้อมูลครบถ้วน 
13) ควรพัฒนาบุคลกรทางทะเบียนให้มีองค์ความรู้ ทั้งทางระเบียบกฎหมาย และ   ทาง

เทคโนโลยีให้เท่ากัน และมีแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  
14) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการบริการประชาชน 
15) ควรปรับปรุงระบบการทำงานในด้านระบบการเปิด-ปิดให้สัมพันธ์กับการทำงาน 
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16) ควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ ไม่กำกวม 
17) ควรให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบระบบ 
18) ควรให้ประชาชนเสนอแนะข้ันตอนการทำงานที่ต้องการ  
19) ควรกระจายอำนาจให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 
20) ในการบริหารจัดการระดับนโยบาย ผู้บริหารเห็นควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ 

เกี่ยวกับ การแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับ ผู้ที่ดูและระบบ เช่น ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของระบบ จำนวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบ เป็นต้น 

21) ควรปรับปรุงระบบการยื่นคำร้องออนไลน์ การจองคิวออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นที่
สามารถให้ประชาชนติดต่อสำนักทะเบียนได้สะดวก โดยมีตัวอย่าง คือ โครงการ “บริการทันใจนัดหมาย
ทันเวลา”  ทางแอพพลิเคช่ัน  BMA Q ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

7.2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
12) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานทะเบียน โดยคำนึงถึงการ

บริการประชาชน ความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบ
กฎหมาย 

13) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาและนำมาใช้
ในการบริการประชาชนที่เหมาะสม 

14) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรบัปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการ
บริการประชาชน 

15) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการ หรือความพึงพอใจของประชาชน      ใน
การติดต่องานทะเบียน 

16) ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียน
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบริบทการทำงานแตกต่าง
จากสำนักทะเบียนอำเภอที่เป็นส่วนราชการภูมิภาค แต่มีการทำงาน เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของ
สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถ่ิน  เพื่อนำเสนอเป็นบริบทรวมของสำนักทะเบียนต่อไป 
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ลภัสรดา ซ่อนกลิ่น 
รองศาสตราจารย์ ดร. ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค ์

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อจัดโครงสร้างการพัฒนาศักยภาพการบริหาร 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพการบริหาร  ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการบริหารโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใหข้้อมูลสำคัญ จำนวน 40 คน ทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล และ
นำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 

1) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามเพศ พบว่าจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญทั้งหมด 12 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
58.0 ลำดับต่อมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.0 

ลักษณะพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แยกตามอายุงาน พบว่า จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 10 คน 
ส่วนใหญ่ตามอายุงาน ส่วนใหญ่ อายุงาน 1-10 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ลำดับสุดท้ายอายุ
งาน 1-5 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

2) ข้อมูลกลไกโครงสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพการบริหาร สรุปได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรนั้น รวมตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่
ต้องพร้อมและช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสทิธิภาพ ถึงแม้ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลจะพรอ้มแค่
ไหน แต่หากมีปัญหาที่ทรัพยากรด้านอื่น ก็ย่อมทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้องค์กร
พัฒนาได้อย่างเชื่องช้าหรือติดขัดเช่นกัน ตรงกันข้ามกับองค์กรที่ใส่ใจในโครงสร้างพื้นฐานอย่างดเีพื่อ
รองรับการทำงานที่ดีที่สุด ก็สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพของตนในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 

3) ข้อมูลกระบวนการพัฒนาศักยภาพการบริหาร สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของโรงแรมนั้นไม่ได้
หมายถึงแค่เพียงสำหรับพนักงานในส่วนต้อนรับเท่านั้น แต่พนักงานทุกคนล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป 
และย่อมสามารถสะท้อนตัวตนของโรงแรมได้เช่นกัน เพราะพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะได้พบปะกับ
แขกที่มาใช้บริการได้ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวง่ายๆ ได้ว่าลูกค้าจะมองและตัดสินโรงแรมเป็นภาพรวม
โดยทั้งหมด ถ้าลูกค้าไม่พอใจกับการบริการของพนักงานคนหนึ่ง นั่นก็หมายถึงลูกค้าจะเหมารวมที่จะ
เกิดความไม่พอใจต่อการบริการทั้งหมดของโรงแรมไปด้วย การสื่อสารที่จะสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้น
ได้ก็คือ การสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้แก่พนักงานได้รับรู้ร่วมกัน  

4) ข้อมูลประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการบริหารโรงแรมโรงแรมขนาดเล็ก สรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความพึงพอใจ 
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(Satisfaction) เป็นการรับรู้ที่เปน็นามธรรม โดยไม่สามารถจับต้องได้ก่อนการรับบรกิาร จะต้องมีการใช้
บริการก่อนจึงจะทราบถึงระดับของความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน การจะ
ทราบว่าบุคคลใดมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตได้จากการแสดงออก เป็นเหตุผลที่กระตุ้นให้
ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม
วังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่มองพิษณุโลกเป็นเพียงแค่เมืองทางผ่าน  
1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  ธุรกิจโรงแรมที่พักเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจภาคการบริการที ่ต้องมีการเตรียมพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จากการสำรวจจำนวนสถาน
ประกอบการโรงแรมในประเทศไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office 
Ministry of Information and Communication Technology, 2012) โดยกลุ ่มตัวอย่าง 9,865 
กิจการ พบว่าเป็นกิจการขนาดย่อมร้อยละ 81.3 และมีสัดส่วนมากที่สุดเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก นับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่จากการศึกษาทัศนะของผู้ประกอบการ ผลการสำรวจ
ระบุว่า ประเทศไทยถือว่ามีจุดได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว แต่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
เล็กส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นผลกระทบ ขณะที่เกือบครึ่งของผู้ประกอบการรายใหญ่เล็งเห็นผลกระทบ
ทางบวกของการเปิดเสรีการค้า และผู้ประกอบการเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ
ของโรงแรมให้รองรับการแข่งขันทีเ่พิ่มสงูข้ึนในภูมิภาค อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนใหป้ระเทศ
ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ซึ่งการที่ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะ
ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการได้ต้องได้รับความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากผู้รับบริการ 
  โรงแรมขนาดเล็กเป็นโรงแรมที่ใช้เงินทุนไม่มาก แต่ลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ
ดีไซน์ที่แตกต่างและการใส่ใจในเรื่องบริการ เป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับเจ้าของเงินทุนรายเล็ก ในการ
แข่งขันกับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีอำนาจทุนและการตลาดมากกว่า และตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิต
ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้ดีกว่า โรงแรมขนาดเล็กจึงกลายเป็นโรงแรมทางเลือก สำหรับนักเดินทางยุค
ใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ความต้องการในการเข้าพักในโรงแรมขนาด
เล็กเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากในอดีต โรงแรมขนาดเล็กยังมีจำนวนไม่มากนัก จึงทำใหก้ารแข่งขันในธุรกจิ
นี้ค่อนข้างสูง ซึ่งโรงแรมแต่ละที่พยายามหาจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตนเองมาเป็นจุดขายเพื่ อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการโรงแรมของตนให้มากขึ้น ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเป็นธุรกิจหนึ่งที่
กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญต่อคุณภาพการบริการให้เทียบเท่ากับโรงแรมขนาด
ใหญ่ที่มีมาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการบริหารจัดการให้ทรัพยากรของตนมีคุณภาพ ให้มี
ความสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดได้ นอกจากคุณภาพการบริการแล้ว ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
การตลาด การตกแต่ง ความสะดวกสบาย พนักงาน และการให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจจึงมีความจำเป็นและเป็นภารกิจหลักในการดำเนินธุรกิจ การ
ทราบระดับความคาดหวังและปัญหาต่อผู้ใช้บริการในโรงแรม จะทำให้โรงแรมสามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น 
และมีความไว้วางใจเมื่อต้องการกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป 
  เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และเตรียมความ
พร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก จึ งได้จัดทำแผนงานการบริหารและการจัดการการ
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ท่องเที่ยว โดยทำการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมที่มีต่อการให้บริการของโรงแรม ได้แก่ 
พนักงานผู้ให้บริการ สถานที่ที่ให้บริการ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการของโรงแรม
ขนาดเล็ก 
  การศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวังและแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการโรงแรม
ขนาดเล็กสู่การยกระดับมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ รูปแบบ และมาตรฐานการบริการ
ของโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมที่มีต่อการให้บริการของ
โรงแรม ได้แก่ พนักงานผู้ให้บริการ สถานที่ที่ให้บริการ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก คุณภาพการ
ให้บริการของโรงแรมขนาดเลก็ และเปรียบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกับระดับความคาดหวังของผู้ใช้บรกิาร
โรงแรมขนาดเล็ก และเพื่อศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดเล็กที่เกิดจากการให้บริการของ
โรงแรมในแผนกทั้ง 4 แผนกคือ 1.แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 2.แผนกต้อนรับส่วนหน้า 3.แผนกแม่บ้าน 
4.แผนกฝ่ายขายและการตลาด  เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เกี ่ยวกับความคาดหวังและปัญหาของผู ้ใช้บริการต่อ
คุณภาพการบริการของโรงแรมด้านการบริการทั้ง 4 แผนก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อวัดความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของโรงแรมขนาดเล็ก การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเริ่มตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 การวิจัยครั้งนี้ใช้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) จากกลุ่มประชากรจากโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมวังจันทน์ ริ
เวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการประกอบธุรกิจของโรงแรมขนาดเล็ก และความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ของโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  2.2 เพื่อศึกษาลักษณะ รูปแบบ และมาตรฐานการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็กในปัจจุบัน 
กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา 
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องตลอดจนผลงานที่ เกี่ยวข้องแสดงให้เห็น
แนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาทราบสภาพปัจจุบันของการประกอบธุรกิจของโรงแรมขนาดเล็ก และความพร้อมในการบริหาร
ของโรงแรมขนาดเล็ก ลักษณะ รูปแบบ และมาตรฐานการบริการของโรงแรมขนาดเล็กปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมขนาดเลก็ ความคาดหวังและปัญหาของผู้ใช้บริการในโรงแรม
ขนาดเล็กที่เกิดข้ึนในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในขณะเข้าพักของผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปทำการ
แก้ไข ปรับปรุง และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม
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ขนาดเล็กกรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยกรอบความคิด
งานวิจัยใช้กระบวนการบริหารงานโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว เช่น โครงสร้างองค์การ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การกำหนดนโยบาย การให้ความรู้ความเข้าใจ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล 
ปัญหาอุปสรรค และประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เช่น คุณภาพ
ของห้องพัก คุณภาพการบริการ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4.1 รูปแบบการวิจัย งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.2 ประชากรนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักในโรงแรม กรณีศึกษา 

โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) จากพนักงาน ผู้บริหาร และผู้เข้าพัก จำนวน 40 คน 
โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน ผู้จัดการทั่วไป 1 คน 
หัวหน้าแผนก จำนวน 4 แผนก พนักงานทั่วไปแต่ละแผนก แผนกละ  2 คน และผู้เข้าพัก จำนวน 20 
คน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและวิถีการเลือกที่พักของนักท่องเที ่ยว รวมถึงข้อเสนอแนะและ

ตัวแปรอิสระ 

กระบวนการบริหารงานโรงแรมวัง
จันทน์  
ริเวอร์วิว 

- โครงสร้างองคก์าร        
- การวิเคราะห์สถานการณ์ 
- การก าหนดนโยบาย        
- การให้ความรู้ความเขา้ใจ 

- การติดตามและประเมินผล    
- การรายงานผล 

- ปัญหาและอุปสรรคการก าหนด
นโยบาย 

- การให้ความรู้ความเขา้ใจ 

- การติดตามและประเมินผล 

- การรายงานผล 

- ปัญหาและอุปสรรค 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก  
- คุณภาพของห้องพกั 
- คุณภาพการบริการ 
- ทิศทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
- นโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
- การบรรลุวตัถุประสงค ์

ตัวแปรอิสระ 
ส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่ง 

- อายกุารท างาน 
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แนวทางที่จะใช้พัฒนาด้านที่พัก กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
ต่อไปในอนาคต 

4.3 การออกแบบเครื่องมือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
4.4 การวิเคราะห์ผล ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหา 
 1) เก็บข้อมูล 
 2) การแสดงข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3) การลดทอนข้อมูล 
 4) การตีความ + การสร้างข้อสรุป + การตรวจสอบความถูกต้อง 
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดทำให้เป็นระบบ และการหา

ความหมายแยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถนำไปสู่
ความเข้าใจต่อสถานการณ์การบริหารงานโรงแรมขนาดเล็ก อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีเพื่อ
ทำการศึกษาวิเคราะห์การวิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา 
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
5. ผลสรุป 
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ 

ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมถูกกำหนดมาจากปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองค์กร โดยปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้โรงแรมมีการเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ได้แก่ ผู้นำองค์กร การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร รวมถึงความร่วมมือจากพนักงาน การ
ร่วมแรงร่วมใจ การคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนเองมีความเช่ียวชาญข้ึน ความใฝ่รู้ความกระตือรือร้น การเอา
ใจใส่กับทุกรายละเอียดเสมือนหนึ่งว่าโรงแรมนั้นตนเองได้เป็นเจ้าของ จะทำให้โรงแรมนั้นมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร ที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยเตรียมการตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การ
ให้รางวัล การพัฒนา และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ จนเกิดเป็นความพยายามที่จ ะรักษา
ผลประโยชน์ให้กับองค์กร 

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมต่าง ๆ จะเป็นการวางแผนทั้งระยะสั้นรายปี
และระยะยาวที่มีลักษณะต่อเนื่อง มีการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนล่วงหน้าถึง 
1-2 ปี พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่จะเกิดข้ึน มีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มี
การเน้นให้องค์กรของตนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ เน้นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรตนเอง 
ความสำคัญและความจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง(Change Opportunity Preparation) อันเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบุคลากรในองค์กรจึงต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับ
กับรูปแบบงานที่เปลี่ยนไป นโยบายและกลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่ามี องค์ประกอบ
สำคัญ 3 อย่าง คือ (1) ต้องมีความเป็นอนาคต (2) มีความเช่ือมโยง และ (3) มีการวางนโยบายข้ันตอน
และวิถีทางที่ยึดร่วมกันในองค์กร  
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3. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็น 4 
ขั้นตอน คือ (1) การระบุหาความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) การวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (3) การดำเนินกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื ่องการพัฒนาในเชิงกลยุทธ์ โดยให้
ความสำคัญกับวงจรในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ที่เสนอว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เป็นระบบใน
การพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ของกลุ่มคน และขององค์กร เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อ
หน้าที่ในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต อีกทั้งเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่อไป ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมและการสร้าง
มาตรฐานการบริการที่ดีนั้นจะทำให้ระบบการบริหารงานของโรงแรมมีประสิทธิภาพ 

5. พนักงานของโรงแรม เห็นด้วยมากกับกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
ตระหนักว่าโรงแรมที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่น้ันมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การฝึกอบรมที่โรงแรมจัดให้ทำให้มีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็น
และสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยแต่ละหลักสูตรที่โรงแรมจัดให้ตรงตาม
ความต้องการของตนเอง ในขณะที่ความคิดเห็นที ่มีต่อทิศทาง นโยบาย และกิจกรรมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ผู้บริหารถ่ายทอดมาสู่พนักงานในระดับปฏิบัติงานนั้นเป็นในรูปของ
กระบวนการที่ชัดเจนสู่ภาคปฏิบัติ จึงทำให้พนักงานเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าในส่วนของทิศทางและ
นโยบายซึ่งอาจอยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้บริหาร 

6. ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นการรับรู้ที่เป็นนามธรรม โดยไม่สามารถจับต้องได้ก่อน
การรับบริการ จะต้องมีการใช้บริการก่อนจึงจะทราบถึงระดับของความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจของ
แต่ละคนจะไม่เท่ากัน การจะทราบว่าบุคคลใดมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตได้จากการ
แสดงออก  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความพึง
พอใจ (Satisfaction) เป็นการรับรู้ที่เป็นนามธรรม โดยไม่สามารถจับต้องได้ก่อนการรับบริการ จะต้องมี
การใช้บริการก่อนจึงจะทราบถึงระดับของความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน 
การจะทราบว่าบุคคลใดมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตได้จากการแสดงออก เป็นเหตุผลทีก่ระตุน้
ให้ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการทำการตลาดเพื ่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที ่มาใช้บริการ
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่มองพิษณุโลกเป็นเพียงแค่เมืองทางผ่าน โดย
เน้นคุณภาพการบริการเป็นหลักและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้
บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอีกตลอดไป ความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในพนักงานมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่ม ซึ่งพนักงานของโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกมีการฝึกอบรมการบริการอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในพนักงานมากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอ ร์วิว อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกมีความพึงพอใจ ความเหมาะสมของราคาห้องพักมากที่สุด ทั้งนี้เพราะจังหวัดพิษณุโลก
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก และมีโรงแรมขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงแรมไม่สามารถ
กำหนดราคาห้องพักที่สูงได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นที่ ติดทะเลแล้วจังหวัดพิษณุโลกมีราคา
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ห้องพักที่ไม่แพงมากนักจึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านราคาห้องพักมากที่สุด ความพึง
พอใจด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนห้องพักไม่มากนักจึงไม่ได้ส่งเสริมการ
ขายผ่านช่องทางอื่น ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องมีการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง ความพึงพอใจ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกมีความพึงพอใจ การโฆษณาโรงแรมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นวิทยุ ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผ่น
พับ ฯลฯ มากที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีช่องทางการ
โฆษณาหลากหลายรูปแบบเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้นราคาไม่แพงมากนัก แต่จะมี ข้อเสียคือ
โฆษณาสามารถเข้าถึงแต่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นการโฆษณาผ่านวิทยุ ก็จะ
มีแต่คลื่นวิทยุในจังหวัดพิษณุโลก หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาจะมีติดโฆษณาแต่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
หรือพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั ้น ดังนั้นนักท่องเที ่ยวที ่มาท่อง เที่ยวจังหวัดพิษณุโลกหรือผ่านทางจังหวัด
พิษณุโลกสามารถเห็นป้ายโฆษณาได้อย่างชัดเจน  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการบริการของโรงแรมในด้านต่าง ๆ 
เพราะการบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจัยยอ่ย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการของโรงแรม มีดังนี้ 
 1. ตัวโรงแรม เพราะโรงแรมและที่พ ักเป็นสินค้าในกลุ ่มธุรกิจที ่ไม ่สามารถจับต้องได้ 
(Intangible Product) การตัดสินใจเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและความ
ต้องการโดยตรง นั่นคือความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการที่จะได้รับ ดังนั้นโรงแรมจึงควรมีสิ่ งอำนวย
ความสะดวกและบริการในห้องพักที่ครบถ้วนและเพียงพอ ห้องพักมีความสะอาดและความหลากหลาย
ของอาหารในห้องอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  
 2. ราคาของโรงแรม ซึ่งการกำหนดราคาของสินค้าของการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างลำบาก ซึ่งการ
กำหนดราคาอาจจะอยู่ที่ฤดูกาล โดยราคาของโรงแรมมักจะอยู่ที่ฤดูกาลท่องเที่ยว อาจจะขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานการบริการ และทิศทางและแนวโน้มความนิยม ซึ ่งปัจจัยเหล่านี ้จะเป็นตัวกำหนดราคา
ทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้โรงแรมสามารถรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ ราคา
ของห้องพักกับคุณภาพของสินค้าควรมีความเหมาะสม ราคาห้องพักต้องแสดงอย่างชัดเจน ข้ันตอนและ
วิธีการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็วอัตราค่าบริการอื่น ๆ  เหมาะสม เช่น อินเทอร์เน็ต สปา ซักรีดและ
อัตราค่าห้องพักที่มีให้เลือกหลายระดับราคา  
 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยโรงแรมควรมีทำเลที่ตั้งของโรงแรมมีความเหมาะสม สามารถ
เดินทางมาได้ง่าย ความสะดวกในการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต มีการจองบริการต่าง ๆ ของโรงแรม
ที่ผ่านระบบออนไลน์ของเครือข่ายของโรงแรม เพราะในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมถือว่าเป็นหัวใจหลัก
ในการทำตลาด ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจได้ อนึ่ง สินค้าชนิดเดียวกันอาจเลือกช่องทางการจัด
จำหน่ายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยที่กลุ่มเป้าหมายของลูกค้ายังคงเป็นกลุ่มเดียวกัน  
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 4. การจัดการส่งเสริมการขาย การจัดการส่งเสริมการขายของสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวนั้น
สามารถจัดทำได้หลายลักษณะ เช่น การจัดส่งเสริมการขายแบบเน้นในตัวสินค้า โดยเป็นการจัดส่งเสรมิ
การขายโดยตรงสร้างความคุ้นเคยในตัวสินค้าอาจใช้กลยุทธ์หลายวิธี เช่น การโฆษณา การลดราคา การ
จับรางวัล หรือข้อเสนอราคาพิเศษ ดังนั ้น จึงควรมีการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่
เหมาะสมเช่น การลดราคา การจัดแพ็คเกจการท่องเที่ยวต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นที่รู้จัก
แก่บุคคลทั่วไป มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรมที่ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  
 5. พนักงาน โดยพนักงานของโรงแรมจึงควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ ดูแล และเอาใจใส่ลูกค้าตลอด
การบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน มีความชำนาญในการให้บริการของ
พนักงาน และพนักงานควรมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี เพราะงานบริการนั้น พนักงานมี
ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะโรงแรมต้องการบุคลากรที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถในการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วไม่ผิดพลาด  
 6. กระบวนการเพื่อรองรับกระบวนการซื้อของนักท่องเที่ยวและการเลือกสรรผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว ดังนั้นโรงแรมควรมีความรวดเร็วในการรับลงทะเบียน
เข้าพักและคืนห้องพัก มีการรับสำรองห้องพักที่รวดเร็วและทันสมัย มีความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มีความรวดเร็วในการบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม และโรงแรมมีความรวดเร็วในการ
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเมื่อมีการร้องขอ 
 7. ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งบรรยากาศขณะซื้อขายสินค้าและบริการและขณะที่นักท่องเที่ยว
บริโภคสินค้า ซึ่งจะสามารถสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจได้ในทันทีนั ้น ดังนั้นโรงแรมจึงควรมี
อากาศถ่ายเทสะดวกและความเย็นของระบบปรับอากาศมีความเหมาะสม ความสะอาดและความ
สะดวกสบายในบริเวณโรงแรม และการตกแต่งโรงแรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
 1. สำหรับโรงแรมสามารถนำงานวิจัยนี้ไปศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. จากข้อมูลที ่ได้จากการวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่เฉพาะผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมเท่านั้น แต่ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นฐานข้อมูล (Database) ในการวางแผน
และการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารโรงแรมขนาดเล็ก 
 3. ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นอื่น ๆ  ทั้งการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคลอ้งกับหน่วยงานในองค์กรที่ต้องการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมต่อไป 
 4. ผู้บริหารควรมีนโยบายการบริการที่ชัดเจน กำหนดให้หัวหน้าแผนกแถลงเป้าหมายหรือ
โครงสร้างการพัฒนาการบริการทั้งระยะสั้น 6 เดือน 1 ปี และโครงสร้างการบริการระยะยาว 3 ปี 5 ปี 
ทั้งนี้นำผลที่ได้จากการนำแนวทางไปใช้มาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ พร้อมทำคู่มือการบริการของโรงแรม
ให้กับทุกแผนก เน้นการเขียนที่อ่านง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
 5. ผ ู ้บร ิหารควรมีการจัดโครงการ เช่น โครงการอบรมภาษาเพื่ อรองร ับนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการเปดิการค้าเสรี และเนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเปน็จังหวัดที่อยู่ศูนย์กลางการ
เดินทางเส้นภาคเหนือจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการอบรม
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พนักงานร่วมกับหน่วยงานอื ่นที ่เกี่ยวข้องกับการบริการสู่ความเป็นเลิศ โครงการสร้างและพัฒนา
จิตสำนึกการให้บริการและโครงการบุลากรดีเด่นประจำเดือน /ประจำปี เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้
พนักงาน มีทัศนคติที่ดีในการบริการด้วยใจ มีความอดทน อดกลั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตในการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้การบริการออกมาจากจิตใจ ผู้รับบริการก็เกิดความประทับใจและ
กลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป 
 6. ผู้บริหารควรมีแผนการตอบแทนพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างแรงจูงใจ นอกจาก
เงินเดือน เช่น ทองคำ การเพิ่มเงินเดือน โปรแกรมการท่องเที่ยว เป็นต้นมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโดย
คำนึงถึงบุคคลากรจากภายในโรงแรมก่อนจะเปิดรับพนักงานภายนอกมาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจให้พนักงานมีความภูมิใจในหน้าที่ของตน ส่งผลให้ผู้มารับบริการได้รับความภาคภูมิใจในหน้าที่
นั้นด้วย ก่อให้เกิดความประทับใจและได้รับความจริงใจ ความเป็นมิตรจากพนักงาน 
 
ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้ามีความสำคัญต่อการเลือกใช้หรือความต้องการที่พกัเป็น
อย่างมาก ดังนั้น จึงควรให้มีการจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการสร้างนักบริการที่ดีและมี
คุณภาพ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสินค้าด้านที่พักและการบริการแบบอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับราคา 
 2. ควรมีการขยายพื้นที่ในการทำวิจัยให้กว้างมากขึ้น อาจจะเป็นในระดับจังหวัดหรือในระดับ
ภาค เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ การเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้านที่พักหรือการบรกิารเสริมอืน่ 
ๆ เพื่อรองรับการเข้ามาพักของนักท่องเที่ยว 
 3. ควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการอื่น ๆ  อาทิ สายการ
บิน ศูนย์การค้า รถสาธารณะ เป็นต้น 
 4. แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 
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ปัจจัยที่ทำให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข”  
กรณีศึกษา การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

พันตำรวจเอก วิชาญ บัวศักด์ิ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรักความพอใจในงานมีผลต่อการทำงาน 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรักความพอใจในงาน และปัจจัยที่ส่งผลให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” ของ
พนกังานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวพนักงานสอบสวนเองเป็นสำคัญใน
การตั้งทัศนคติต่อการทำงานให้ถูกต้อง และสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อใหพ้นักงานสอบสวนเกิดความรัก
ความพอใจ(Passion) ในงานที่ทำ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In - depth Interview) การสนทนากลุ ่ม (Focus Group) และ การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มุ่งสนใจและให้ความสำคัญกับ
สถานการณ์จริงและบุคคลที่ให้ความสำคัญและสนใจอย่างแท้จริง(Naturalistic) ในสภาพแวดล้อมการ
ทำงานจริง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จำนวน 
7 คน โดยแบ่งเป็นระดับรองสารวัตร 2 คน ระดับสารวัตร 2 คน ระดับรองผู้กำกับ 2 คน และผู้กำกับ
การหัวหน้าสถานี 1 คน มุ่งสร้างทัศนคติต่อการทำงานใหม่ให้แก่พนักงานสอบสวน โดยประยุกต์แนวคำ
สอนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ประกอบกับหลัก อิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งมี 4 ประการคือ ฉันทะ(ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะ
ทำงานนั้นด้วยใจรัก และปรารถนาจะทำให้ได้ผลดีย่ิงๆข้ึนไป วิริยะ(ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบ
งานนั้นด้วยความพยายาม จิตตะ(ความคิด) คือ ตั้งใจทำสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป วิมังสา(ความไตร่ตรองหรือทดลอง) คือหมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ โดย
มุ่งเน้นปัจจัยที่จะทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรักความพอใจงาน(Passion) เพราะเมื่อมีฉันทะ
สมบูรณ์แล้ว ปัจจัยส่วนอื่นก็จะตามมาอันนำมาซึ่งความสำเร็จของงาน และมีความสุขในการทำงาน  

ผลการศึกษาพบว่า 
1.ความรักความพอใจในงาน(Passion) ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสอบสวน

สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
2.ปัจจัยทีจ่ะสง่ผลใหพ้นักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลกเกิดความรกัความ

พอใจในงานมาจาก 2 ส่วนคือ  
      2.1 ปัจจัยภายใน(Internal Factors) :  คือตัวพนักงานสอบสวน ที่เหน็คุณค่าและรักในงาน

สอบสวน 
      2.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors): คือตัวระบบ ได้แก่ 
    -ระบบการแตง่ตั้งโยกย้าย แตง่ตั้งจากผูท้ี่มีความสมัครใจและผ่านการอบรมด้านงาน

สอบสวน 
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     -ระบบโครงสร้างงานสอบสวน ส่งเสร ิมให้ม ีโอกาสเจร ิญก้าวหน้าด้วยหลักความรู้
ความสามารถตามสายงาน ส่งเสริมให้มีความมั ่นคงปลอดภัยในการทำงานมีหน่วยงานที่คอยให้
คำปรึกษาส่งเสริมงานสอบสวน มีความยุติธรรมในหน่วยงานด้วยระบบคุณธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตำแหน่ง มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน กำหนดควบคุมปริมาณงานที่รับผิดชอบต่อคนต่อปี จัดเวรให้มี
ช่วงเวลาพักผ่อน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จั ดสถานที่ทำงานให้เป็นสัดส่วน
เหมาะสม จัดให้มีจำนวนพนักงานสอบสวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
     -ระบบค่าตอบแทน :จัดให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ตรงตามปริมาณงานตามความเป็น
จริงและตรงเวลา 

3.เมื่อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังกล่าวมีความพร้อม ก็จะสามารถส่งผลให้การทำงาน
ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สัมฤทธิ์ผล ดังคำที่ว่ า  งานได้ผล คนเป็นสุข 
(Healthy Organization , Healthy Productivity)  
คำสำคัญ    ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความรักความพอใจในงาน ความรักความพอใจในงาน(Passion) งาน
ได้ผล คนเป็นสุข พนักงานสอบสวน 
 
 1.บทนำ 

พนักงานสอบสวนหรือที ่สังคมเรียกกันจนคุ้นชินว่า “ร้อยเวร” ที ่อยู ่ประจำสถานีตำรวจ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเวรตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับแจ้งความ ให้คำปรึกษา รับคำร้อง
ทุกข์จากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่มาพบที่สถานีตำรวจ และรับตัวผู้ต้องหาที่ ถูกจับกุมตัวมา
เพื่อควบคุมตัวทำการสอบสวนปากคำรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการฟ้องศาล 
การทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจึงเป็นบุคคลแรกที่ประชาชนจะเข้าพบเมื่อมีความเสียหายทาง
คดีอาญาเกิดขึ้น และในการเข้ามานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายยังอยู่ในสภาวะของอา รมณ์ของความ
สูญเสีย โมโห โกรธแค้น หรือบาดเจ็บ ซึ่งมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ มาพบด้วยความหวังที่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากพนักงานสอบสวนที่จะแก้ปัญหาหรือรับปัญหาไปดำเนินการตามกฎหมายหรือความ
ต้องการของผู ้เสียหายได้ ซึ ่งพนักงานสอบสวนที่เข้าเวรอยู ่ในเวลานั ้นจะต้องทำหน้ าที่เป็นทั้งเจ้า
พนักงานผู้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการสอบสวนให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเอา
ผู้กระทำผิดมาลงโทษ และยังต้องควบคุมสถานการณ์ในสภาวะอารมณ์ของผู้เสียหายในเวลานั้นให้ผ่อน
คลาย เพื ่อให้ทุกอย่างเข้าสู ่ภาวะปกติปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย  เชื ่อมั ่นใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่ก่อให้เกิดการโต้ตอบกันในทางที่ผ ิดกฎหมาย ให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ที่กฎหมายจะให้ความคุ้มครอง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เสียหายในอันที่จะปลดเปลื้องทุกขท์ี่
ได้รับเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสขุ ซึ่งผู้เสียหายนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งผู้เสียหายที่แท้จรงิ 
ที่เคารพกฎหมายให้เกียรติผู้อื่น และผู้เสียหายที่ไม่เคารพกฎหมายเอาเปรียบผู้อื่นใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือ ต้องการให้พนักงานสอบสวนทำตามความต้องการของตนหากไม่ทำตามก็จะร้องเรียนเพื่อเอา
ผิดกับพนักงานสอบสวน ในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้นำตัวมาส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี 
พนักงานสอบสวนก็ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมด้วยความเป็นธรรมตามกระบวนของกฎหมายที่
บัญญัติไว้ให้ทันภายในกำหนดเวลา ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของกำลังคนที่จะช่วยในการทำงานและ
งบประมาณที่สนับสนุน สิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงของการทำงานนั้นมีความกดดันตา่งๆ
มากมายที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวน นอกจากความกดดันในเรื่องของอารมณ์ความ
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สูญเสียจากฝ่ายผู้เสียหาย และอารมณ์ของความกลัวที่จะได้รับโทษจากฝ่ายผู้กระทำผิดแล้ว ยังมีความ
กดดันจากภายนอกในเรื่องของผู้มีอิทธิพล ในเรื่องของสังคมที่ได้รับข้อมูลจากสื่อที่มักจะตัดสินด้วย
อารมณ์ไม่คำนึงถึงขั้นตอนของกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้สร้างแรงกดดันใน
การทำงานของพนักงานสอบสวน ต้องทำงานด้วยความเคร่งเครียดกดดัน จนบางครั้งตัดสินใจฆ่าตัวตาย
หนีปัญหาตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง  

ในด้านขององค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความคาดหวังต้องการที่จะให้การทำงานของ
พนักงานสอบสวนและตำรวจทั่วไปมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสอบสวนต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
ขยัน อดทด ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงาน แต่งานของพนักงาน
สอบสวนเป็นงานที่หนักและต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดตามกรอบระยะเวลา ยิ่ง
เป็นสถานีตำรวจเมืองใหญ่อย่างเช่น สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีปริมาณงานมากก็ยิ่งมีความ
กดดัน  

จากสภาพปัญหาของการทำงานและความกดดันดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อความสุขในการ
ทำงานของพนักงานสอบสวน และย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงานและการให้บริการตามมา จะมีแนวทาง
อย่างไรให้พนักงานสอบสวนทำงานอย่างมีความสุขและงานก็มีคุณภาพ  

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสอบสวนมาเป็นเวลา 22 ปี และ
เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ในช่วงปี พ.ศ.2545-2555 รวม 
10 ปีเศษ เข้าใจถึงอารมณ์ในการทำงานและสภาพปัญหาในการทำงานของพนักงานสอบสวนเป็นอย่าง
ดี การเป็นพนักงานสอบสวนสิ่งสำคัญที่สุดคือการพึ่งตนเองในการทำงาน ต้องช่วยเหลือตนเองก่อน ไม่
เอาเหตุขัดข้องต่างๆมาเป็นอุปสรรค ไม่สามารถรอปัจจัยที่จะสนับสนุนได้ จึงต้องรู้จักบริหารจัดการ
ตนเองให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี พนักงานสอบสวนน้ันก็มีความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว 
มีความต้องการที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตเหมือนคนทั่วไป ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาว่า 
ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อแนวคิดในการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
ในอันที่จะทำให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดยประยุกต์แนวคำสอนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ.ปยุตโต) ประกอบกับหลัก อิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จ
เป็นแนวทางในการวิจัย โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่จะทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรักความพอใจในงาน
(Passion) ซึ ่งเมื่อพนักงานสอบสวนมีความรักความพอใจในงานแล้ว ก็จะส่งเสริมให้มีความเพียร
พยายามในงาน เอาใจใส่กับงาน และทำงานด้วยความไตร่ตรอง คิดค้นพัฒนางานให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป  
ปัจจัยดังกล่าวยังไม่มีผู้ศึกษาไว้อย่างเด่นชัดมากนัก ว่าปัจจัยใดบ้างมีความสัมพันธ์ มีอิทธิผลและส่งผล
ต่อการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ในอันที่จะส่งผลให้“งานได้ผล คน
เป็นสุข” ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรบั
ทัศนคติในการทำหน้าที่พนักงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ในอันที่
จะทำให้งานมีคุณภาพ พนักงานสอบสวนผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน ดำรงตนในวิชาชีพได้
อย่างมีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งยังจะนำมาซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาความรักความพอใจในงานมผีลต่อการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลก 

2.2 เพื่อค้นหาปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดความรักความพอใจในงานของพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลก 

2.3 เพื่อศึกษาปจัจัยที่สง่ผลให้ งานไดผ้ลคนเป็นสุข ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร
เมืองพิษณุโลก 

3. กรอบแนวคิดทางการศึกษา  
กรอบแนวคิดในการศึกษามีความประสงค์ที่จะทำการศึกษาถึง หลักธรรมแห่งความสำเร็จ 

หรืออิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา    
  จากหลักธรรมดงักล่าว ปัจจัยทีม่ีความสำคัญคือ ฉันทะ หรือความรักความพอใจในงาน

(Passion) เพราะเมื่อมีฉันทะสมบูรณ์แล้ว ปัจจัยส่วนอื่นกจ็ะตามมาอันนำมาซึ่งความสำเรจ็ ตามแนวคำ
สอนของ สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)  

   กรอบแนวคิดทางการศึกษานี้ จึงศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีความ
รักความพอใจ(ฉันทะ)ในงานที่ทำ และส่งผลต่อการทำงานอย่างไร 
4. วิธีการศึกษา 

1.2.1 สัมภาษณ์พนักงานสอบสวนระดบัรองสารวัตร จำนวน 2 นาย 
1.2.2 สัมภาษณ์พนักงานสอบสวนระดบัสารวัตร จำนวน 2 นาย 
1.2.3 สัมภาษณ์พนักงานสอบสวนระดบัรองผูก้ำกับการและหัวหนา้งานสอบสวน รวม 2 

นาย 
1.5.4 สัมภาษณ์ผู้กำกบัการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  

5.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

5.1 สามารถนำไปใช้ในการสร้างความรักและความพอใจในงานที่ทำในการทำหน้าที ่ของ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก อันจะส่งผลให้ “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” 

5.2 เป็นแนวทางให้พนักงานสอบสวนทำงานอย่างมีความสุขและและดำรงตนในวิชาชีพ
พนักงานสอบสวนด้วยความภาคภูมิใจและส่งผลดีต่อคุณภาพของงานและภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 
6.นิยามศัพท์เฉพาะ 

6.1  พนักงานสอบสวน หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการ
สอบสวน 
6.2  พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี

อำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน คดีอาญาที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมือง
พิษณุโลก 
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6.3 งานได้ผล (Healthy Organization) หมายถึง เมือ่ทำงานตามหน้าทีร่ับผิดชอบแล้ว 
ผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

6.4 คนเป็นสุข (Healthy Productivity) หมายถึง มีความสขุกับหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ มีความสุข
กับการทำงาน และมีความสุขกบัความสำเร็จของงาน 

6.5 ความรักความพอใจในงาน:ฉันทะ(Passion) หมายถึง ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำ
สิ่งนัน้อยูเ่สมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดีย่ิงๆข้ึนไป ความกระตือรือร้นที่มุง่จะทำงานให้สำเรจ็ 

 6.6 งานได้ผล คนเป็นสุข (Healthy Organization , Healthy Productivity)  หมายถึง เมือ่
ทำงานตามหน้าที่รบัผิดชอบแล้ว ผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานก็มี
ความสุขกับงานที่รบัผิดชอบอยู่ มีความพอใจในงานและมุง่มั่นที่จะปฏิบัติใหบ้รรลุผล  

  นงลักษณ์ ฤทธิวัฒมพันธ์.2556.งานได้ผล คนเป็นสุข.สืบค้นที่ pdfhome dsd go th, web, 
uploads12 พ.ค. 2556 วันที่ค้นหาข้อมูล (13 กันยายน 2562) 
7.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   คนทำงานทุกคนย่อมปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานนั่นหมายถึงว่าเมื่อ
ทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบแล้ว ผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็มี
ความสุขกับงานที่ทำ มีความพอใจในงานและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลดังคำที่ว่า“งานได้ผล คน
เป็นสุข” 

การทำงานให้ได้ผล และคนทำงานกม็ีความสุขนั้น ต้องมหีลักคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 
ศึกษาเรียนรู้และยึดมั่นในหลกัการนั้นๆอย่างแน่วแน่ ไม่ว่าจะเผชิญกบัปญัหาหรืออปุสรรคใดๆ ก็ยังยืน
หยัดในหลกัการนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

7.1 งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข  โดย สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) 
งานที่ต้องการอย่างแท้จริงนั้น มีความหมายครบ 2 ส่วน คือ     
1.ตัวงานที่จะต้องทำใหเ้กิดผลสำเร็จ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของงาน คือให้ได้ผลงานอย่างดี มี

คุณภาพดี สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทัง้สามารถทำให้ดีย่ิงข้ึนไป  
2.จิตใจทีท่ำงานเป็นจิตใจที่มีความสุข หมายความว่า เวลาทำงานคนที่ทำทำด้วยความสุข 
ถ้าพร้อมทัง้สองอย่างเรียกว่า ได้ผลสมบูรณ์ งานมผีลสมบูรณ์ แล้วทั้งสองด้านน้ีจะกลับมา

ช่วยกัน ถ้าทำงานโดยมีความสุขด้วยแล้ว ก็จะทำใหเ้กิดความพอใจที่จะทำงานให้ได้ผลยิ่งขึ้นไป พอ
ทำงานได้ผลดีย่ิงข้ึน ก็มีความภูมิใจในผลงานนั้น สง่ผลใหม้คีวามสุขมากขึ้น ยิ่งทำให้ดีข้ึน แล้วมีความสุข
มากขึ้น เรียกว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ มีผลย้อนกลับให้ได้ผลดีข้ึนทั้งในแง่ผลงานและความสุข  

อย่างไรก็ดี จะเป็นดังทีก่ล่าวได้ จะตอ้งเริ่มต้นจากมทีัศนคติต่องานให้ถูก ถ้ามีทัศนคติต่องานผิด
แต่ต้นก็จะผิดไปตลอด โดยเฉพาะถ้าวางทัศนคติต่องานว่าเป็นเรือ่งต้องทุกข์ต้องทน เรียกว่าวางท่ามีผิด
แล้ว ต่อจากนั้นกจ็ะคลาดเคลื่อนเสียไปหมดทั้งผลงานและความสุข ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่มทีัศนคติให้ถูกต้อง
ต่องาน (สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) .งานไดผ้ล คนเป็นสุข. สบืค้นที ่
http://www.payutto.net/book/ 16 กันยายน 2562) 
 
 
 

http://www.payutto.net/book/
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7.2 อิทธิบาท 4 : หลักธรรมแห่งความสำเร็จ คือ 
1.ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทำสิ่งนั้น และทำด้วยความรัก ต้องการทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างดี

แห่งกิจหรืองานที่ทำ มิใช่สักแต่ว่าทำพอให้เสร็จๆหรือเพียงเพราะอยากได้รับรางวัล 
2.วิริยะ พากเพียรทำ คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระทำสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง 

อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะเสรจ็ 
3.จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยจิตใจให้

ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นสม่ำเสมอทำกิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 
4.วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และ

ตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อขัดข้อง ในสิ่งที่ทำน้ัน โดยรู้จักทดลองวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อจัดการและดำเนินงานน้ันให้ได้ผลดีย่ิงข้ึนไป (นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์:คุณธรรมและจริยธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม,2555;หน้า 9) 

จากหลักธรรมดงักล่าวจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญคือ ฉันทะ หรือความรักความพอใจใน
งาน เมื่อมีฉันทะสมบรูณ์แล้ว ปัจจัยส่วนอื่นก็จะตามมา  

คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าการมีความรู้ความสามารถกเ็พียงพอที่จะทำใหป้ระสบ
ผลสำเร็จในการทำงาน แต่น่ันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะความรู้ความสามารถนั้นเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึง่เท่านั้น หากขาดองค์ประกอบที่จำเป็น อย่างเช่น คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรู้ความสามารถนั้นๆก็ไมส่ามารถนำพาบุคคลใหป้ระสบความสำเร็จในการทำงานได้ 

 
7.3 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เรื่องของการปฏิบัติสิ ่งที ่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อันเป็นหน้าที่ ของรัฐและ

ข้าราชการนั้น Plato ปรัชญาชาวกรีกโบราณ กล่าวไว้ว่า “จริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัฐ และเป็น
หน้าที่ของรัฐที่จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม” 

จริยธรรมในความหมายกว้างๆก็คือเป็นแนวทางความประพฤติและการปฏิบัติ เพื่อความ
ถูกต้องดีงามในสังคม ซึ่งจริยธรรมจะเกี่ยวพันโดยตรงกบัศีลธรรมอันเป็นคำสอนของศาสนาที่สงัคมนั้นๆ
มีอยู ่

ส่วนคำว่าคุณธรรม ซึ่งเรามักได้ยินกันอยูเ่สมอ แต่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจาก
ความหมายที่แทจ้รงิ เพราะคุณธรรมมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นมาตรฐานค่านิยมของ
สังคมที่ให้คุณค่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึง่มักเกี่ยวกับความเช่ือในคำสอนของศาสนา 

7.4 การทำงานอย่างมีความสขุ 
คนเราจะทำงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ถ้าหากเขามีความสุขและความพอใจ

ในการทำงานนั้นๆ จริงอยู่เราอาจจะได้ทำงานที่เราชอบยอ่มทำใหเ้รามีความสุขและความพอใจในการ
ทำงานนั้น จึงเกิดผลงานที่น่าพอใจออกมา แต่บางทเีราก็ไมอ่าจเลือกได้ ต้องทำงานทีเ่ราไม่ชอบ ถ้าเป็น
เช่นน้ันก็จงชอบงานที่ตอ้งรบัผิดชอบ เพราะค่าของคนอยูท่ีผ่ลงาน เพราะผลงานเป็นตัวประเมินตัวช้ีวัด
ถึงความรับผิดชอบและความสามารถของผูป้ฏิบัติงานนั้น เราจึงต้องทำงานในความรบัผิดชอบให้ดีทีสุ่ด 

7.5 จริยธรรมของตำรวจ 
จริยธรรม วัฒนธรรม ขณะธรรมเนียมประเพณี มีความเกี่ยวข้องกับจริยศาสตร์ในทางปฏิบัติจ

ริยศาสตรเ์ป็นศาสตร์ที่ศกึษาเกี่ยวกับคุณค่าความประพฤติ การกระทำของมนุษย์ จุดมุ่งหมายของชีวิต
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มนุษย์ สังคมไทยเป็นสังคมที่มพีุทธศาสนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ปรัชญาชีวิตคนไทย วัฒนธรรม 
ประเพณี จริยธรรม ล้วนสืบเนื่องมาจากปรัชญาของพุทธศาสนา การมีความรู้ ความเข้าใจเนื่องจริยธรรม 
ย่อมก่อใหเ้กิดแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เข้าใจทรรศนะและรูปแบบการปฏิบัติตน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่
 7.6 งานได้ผล คนเป็นสุข กับ Happy Workplace 
 การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยความสุข 8 ประการ เป็นอีกหนทางหนึง่ที่ทกุองค์กรสามารถ
นำไปปรบัใช้เพื่อสร้างองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข และนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ ซึ่งทุก
องค์กรสามารถทำได้ทันที HAPPY 8 ความสุข 8 ประการ คือ แนวคิดของการจัดสมดลุชีวิตของมนุษย์
ผ่านโลกสามใบทีท่ับซอ้นกันอยู่ มองความสุขเป็นสามส่วนคือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของ
ครอบครัว ความสุขขององค์กรและสังคม 
 ความสุขของตนเอง  
 Happy body สุขภาพดี คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งการและจิตใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รูจ้ักนอน ชีวี
มีสุข 
 Happy Heart น้ำใจงาม คือ มีน้ำใจคิดถึงผู้อื่น รูบ้ทบาทของตนเอง และบทบาทของผู้อื่น 
 Happy Relax การผ่อนคลาย คือ รูจ้ักการผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต 
 Happy Brain หาความรู้ คือ ศึกษาหาความรู้พฒันาตนเอง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการ
ทำงาน 
 Happy Soul การมีคุณธรรมหิริ โอตปัปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของ
ตนเอง 
 Happy Money การที่สามารถจัดการกบัรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้ 
 Happy Family การทีม่ีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความสำคัญกบัครอบครัว 
 Happy Society สังคมดี คือมสีังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและใช้ชีวิต 
8.ระเบียบวิธีการในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีความรักความ
พอใจในงานที่ทำ อันจะส่งผลให้งานที่ทำงานมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ดังคำ
กล่าวที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข) ซึ่งผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) การสนทนากลุ ่ม (Focus 
Group) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยมีระเบียบวิธีศึกษา ดังนี ้ 
 ประชำกรที่ศึกษาและกลุม่ตัวอย่าง  
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี ้ได้แก่ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลก ที่เข้าเวร
และปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นพนักงานสอบสวนจรงิ และผู้บริหารงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมือง
พิษณุโลก โดยแบ่งเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้ 

1) กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลก อายุ 47 ปี ประวัติจบจากโรงเรียนนายรอ้ย
ตำรวจ รับราชการตำรวจมาเป็นเวลา 25 ปี ดำรงตำแหน่งผูก้ำกับการสถานีตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลก 
มาเป็นเวลา 3 ปีเศษ  

2) ระดับรองผู้กำกบัการ จำนวน 2 คน คือ 
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2.1 พ.ต.ท.พิษณุ (นามแฝง) ทำหน้าทีห่ัวหน้างานสอบสวน อายุ 49 ปี จบการศึกษานิติ
ศาสตรบัณฑิต รบัราชการตำรวจมาเป็นเวลา 30 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายงานสอบสวนมาเป็นเวลา 16 ปี 
ปฏิบัติหน้าทีง่านสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษโลก มาเป็นเวลา 13 ปี  

2.2 พ.ต.ท.สุขโข(นามแฝง) ทำหน้าทีเ่ป็นพนักงานสอบสวน อายุ 47 ปี จบการศึกษาเนติ
บัณฑิต รับราชการตำรวจมาเป็นเวลา 17 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสายงานสอบสวนและโดยประจำอยู่ที่
สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มาเป็นเวลา 14 ปี  

3) ระดับสารวัตร จำนวน 2 คน คือ 
3.1 พ.ต.ท.เกรียงไกร(นามแฝง)  ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน อายุ 49 ปี จบการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต รบัราชการตำรวจมาเป็นเวลา 17 ปี ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในสายงานสอบสวนมาเป็นเวลา 
14 ปี มาประจำอยู่ทีส่ถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 3  ปี 3 เดือน 

3.2 พ.ต.ท.เกือ้กูล(นามแฝง) ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน อายุ 50 ปี จบการศึกษานิติ
ศาสตรบัณฑิต รบัราชการตำรวจมาเป็นเวลา 31 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายงานสอบสวนมาเป็นเวลา 14 ปี 
ประจำอยู่ทีส่ถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ได้ 7เดือน 

4)  ระดับรองสารวัตร จำนวน 2 คน คือ 
 4.1 ร.ต.อ.กอบกู้(นามแฝง) ทำหน้าทีเ่ป็นพนักงานสอบสวน อายุ 47 ปี จบการศึกษานิติ

ศาสตรบัณฑิต รบัราชการตำรวจมาเป็นเวลา 25 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายงานสอบสวนและประจำอยู่ที่
สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มาเป็นเวลา 8 ปีเศษ  

4.2 ร.ต.อ.แทนคุณ(นามแฝง) ทำหน้าทีเ่ป็นพนักงานสอบสวน อายุ 49 ปี จบการศึกษานิติ
ศาสตรบัณฑิต รบัราชการตำรวจมาเป็นเวลา 24 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่สายงานสอบสวน มาเป็นเวลา 6 ปี 
ประจำอยู่ทีส่ถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มาเป็นเวลา 2 ปีเศษ  
  8.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา มีดังนี้  
              แบบสัมภาษณ ์กำหนดประเด็นคำถามในการศึกษาวิจัย ประวัติการรับราชการ ความรูส้ึกที่
มีต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ปจัจัยทีก่่อใหเ้กดิความเครียดในการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็น
พนักงานสอบสวน ความคิดเห็นในด้านของความรูส้ึกเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วมีผูเ้สียหายมาร้องทุกข์ 
แนวคิดที่จะทำใหเ้กิดความสุขจากการทำงาน ความคิดเห็นในเรื่องของมมุมองในการที่จะสร้างความสุข
ในขณะที่ทำงาน ความคิดเห็นในเรื่องของการปรบัทัศนคติของตนเองในการทำงาน ที่จะทำใหม้ีความสุข
ในขณะที่ทำงานและส่งผลต่อความสุขทีจ่ะได้รบัหลังจากงานแล้วเสร็จ ความคิดเห็นในเรื่องการมี
ความสุขจากการทำงาน จาก 2 ส่วน คือ ผลงานได้ผลดีมีคุณภาพ และ คนที่ทำงานมีความสุขตั้งแต่
ในขณะทำงาน ความคิดเห็นในเรือ่งของการปรบัทัศนคติให้เกิดความรักความพอใจในงานในอันทีจ่ะไม่
ทำให้เกิดความเครียดจากการทำงาน ความคิดเห็นในเรื่องคุณค่าเกียรติยศของการทำหน้าที่เป็น
พนักงานสอบสวน  ปัจจัยทีจ่ะทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรักความพอใจในงาน  ขอเสนอแนะเรื่อง
ของการทีจ่ะทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรกัความพอใจในงาน  ความคิดเห็นในเรื่องของปจัจัยที่ทำ
ให้พนักงานสอบสวนเกิดความรักความพึงพอใจในงานเมื่อมพีร้อมบรบิูรณ์แล้วจะส่งผลอย่างไรต่องาน
อันจะทำให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” 
               แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - 
depth Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group)  การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม  
               ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – ตุลาคม 2562  
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 8.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  
 8.2.1ขั้นเตรียมการ  
 - ผู้ศึกษาทบทวน วรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง 
 - ศึกษาสภาพปัญหาการทำงานเป็นพนักงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร
เมืองพิษณุโลก ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 - เตรียมเครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษา การ
กำหนดประเด็นแบบสัมภาษณ์แนวคำถาม การกำหนดเกณฑ์ในการ คัดเลอืกบุคคลเป็นกลุม่ตัวอย่าง 
การเตรียมความพร้อมในการสมัภาษณ์  
 - จัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดวัน เวลา สถานที่   
 - ประสานงานผู้บงัคับบัญชาที่เกี่ยวข้องและผู้ใหส้ัมภาษณ์  
 8.2.2 ขั้นดำเนินการ  
 - ศึกษาปจัจัยที่จะทำใหพ้นักงานสอบสวนเกิดความรักความพอใจในงาน  
 - ศึกษากระบวนการคิดในการที่จะทำให้พนกังานสอบสวนเกิดความรักความพอใจงาน(ฉันทะ)
เป็นตัวนำ  
 - เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
 - นำข้อมลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์จำแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)  
และนำข้อมลูที่ได้จากเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนมาวิเคราะหเ์พื่อหาข้อสรปุ  
 8.23 การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการพรรณนาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสงัเกต
แบบมสี่วนร่วม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Thematic analysis) โดยในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ศึกษาจะ
ดำเนินการร่วมกับการเขียนบันทกึ (Memos) และจัดทำแผนผังเพื่อสรปุข้อค้นพบในการศึกษา 
9.ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาปจัจัยที่จะทำให้ “งานไดผ้ล คนเป็นสุข” ในการปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยการเริ่มต้นจากการปรับทัศนคติของพนักงานสอบสวนเอง
ในการมองงานใหเ้ป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำใหรู้ส้ึกมีความสุขตั้งแต่ขณะทำงาน ไม่มองงานที่ทำว่าเป็นสิง่ที่
ต้องทุกข์ ต้องทน ซึง่การจะทำให้พนกังานสอบสวนรูส้ึกมีความสุขในการทำงานนั้น ต้องเริ่มต้นจาก
พนักงานสอบสวนเกิดความรกัความพอใจในงาน(ฉันทะ) เพราะเมือ่เกิดความรักความพอใจในงานแล้ว 
ผลที่ตามมาพนักงานสอบสวนก็เกิดต้องการทีจ่ะทำให้ใฝ่ในรกัจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำ
ให้ ได้ผลดีย่ิงๆข้ึนไป เกิดมีความเพียร(วิริยะ) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไมท่้อถอย เกิดความคิดที่จะใส่ใจเอาจิตจดจ่อ (จิตตะ) คือ จิตจดจ่อในสิง่ที่ทำ และทำสิง่
นั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยใจให้ฟุง้ซ่านเลื่อนลอยไป และกระทำด้วยปัญญาพจิารณาไตร่ตรองหรอื
ทดลอง (วิมงัสา) คือหมั่นใช้ปญัญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตผุลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิง่
ที่ทำน้ัน มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ในอันที่จะกอ่ให้เกิด “งานได้ผล คนเป็นสุข”   
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่ม สรุปได้ความดังนี้  
 1.สภาพงานในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นงานทีผู่้ปฏิบตัิมีความเครียด อันเนื่องมาจาก
สภาพ 
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ของงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายภายใต้เวลาที่กำหนด ต้องรบัผิดชอบงานเพียง
คนเดียว ขาดผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ขาดการทำงานกันเปน็ทีม  
 2.การที่พนกังานสอบสวนมีจุดเริม่ต้นจากการเกิดความรักความพอใจในงานสอบสวน สามารถ
ส่งผลต่อคุณภาพของงาน และ มีความสุขกบัการทำงาน นอกจากนีจ้ะต้องปลกูฝงัเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมแกพ่นักงานสอบสวน 
 3.ปัจจัยทีจ่ะทำใหพ้นักงานสอบสวนมีความรกัความพอใจในงาน เพื่อการทำงานมีคุณภาพและ
ผู้ปฏิบัตงิานมีความสุขในการทำงาน ดังคำที่ว่า “งานก็ไดผ้ล คนก็เป็นสุข”  สรุปได้ดังนี้ 
 3.1ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ให้มีเวลาพักผ่อนที่ชัดเจน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
สนับสนุนการทำงาน จัดสถานที่ทำงานให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม มีจำนวนพนักงานสอบสวนที่เหมาะสม
กับปริมาณงาน  
 3.2 ปัจจัยด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของหน่วยงาน ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้ตรงตามความเป็นจริงและตรงเวลา 
 3.3 ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า ความมั่นคงปลอดภัย ความยุติธรรมในหน่วยงาน 
 3.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การทำงานเป็น
ทีม 
 แนวทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
 1.การแต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนจะต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้ได้รับการ
แต่งตั้งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในอันที่จะสร้างให้เกิดความรักความพอใจในงาน  
 2.เมื่อมาทำงานอยู่ในสายงานสอบสวนซึ่งเป็นสายงานวิชีพเฉพาะทางที่มีระเบียบ จรรยาบรรณ 
และกฎหมายบัญญัติอำนาจหน้าที่ไว้โดยเฉพาะจะต้องมีแนวทางส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน 
มีหลักประกันให้ความเชื่อมั่นว่ามีความมั่นคงปลอดภัยในสายงานสอบสวน ป้องกันการถูกแทรกแซง 
ได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบตามหลักคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานสอบสวนยึด
มั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม เช่น อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 มรรคมีองค์ 8 
 3.จัดให้มีพนักงานสอบสวนเหมาะสมกับปริมาณงานตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำหนด (พนักงานสอบสวน 1 คน รับผิดชอบสำนวนไม่เกิน 70 คดี/ปี) จัดให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
เข้าเวรคู่กับพนักงานสอบสวนเวร ให้พนักงานสอบสวนมีช่วงเวลาพักผ่อน จัดให้มีเครื่องมือ/อปุกรณ์ที่
สนับสนุนการทำงานให้เพียงพอ จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการทำงาน 
 4.ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเปน็ทีม เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยกันทำงานเมื่อมีคดีเข้า
จำนวนมาก ไม่ปล่อยให้พนักงานสอบสวนแก้ปัญหาเพียงลำพัง หมั่นตรวจสอบสภาพการทำงาน 
 5.เงินสวัสดิการค่าตอบแทนจากการทำงาน(เงินค่าสำนวน)จัดให้มีการเบิกจา่ยตรงเวลาและตรง
กับปริมาณงานที่ทำ   
10.สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาสภาพการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ถึงปัจจัย
ที่จะทำให้เกิดความรักความพอใจในงาน อันจะส่งผลให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” จากการศึกษาพบว่า  
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 สภาพงานในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นงานที่ผูป้ฏิบัตมิีความเครียด อันเนื่องมาจาก
สภาพของงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายภายใต้เวลาที่กำหนด ต้องรับผิดชอบงาน
เพียงคนเดียว ขาดผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ขาดการทำงานกนัเป็นทมี การปรับทัศนคติของพนักงาน
สอบสวนที่มีต่องานโดยเริ่มต้นจากมีความรักความพอใจในงานสอบสวน ก็จะสามารถส่งผลตอ่คุณภาพ
ของงาน และ มีความสุขกบัการทำงานได้ แต่ภายใต้สภาพการทำงานทีม่ีความเครียดก็ต้องมปีัจจัยทีจ่ะ
ทำให้พนักงานสอบสวนมีความพงึพอใจที่จะเกิดความรักความพอใจในงาน 
 จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มตัวแทนพนกังานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
ใน 4 ระดับ คือ ระดับรองสารวัตร 2 คน ระดับสารวัตร 2 คน ระดับรองผู้กำกับ 2 คน และ ระดับผู้
กำกับ 1 คนพบว่าปัจจัยทีจ่ะมผีลต่อการทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรกัความพอใจในงาน อันจะ
ส่งผลให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” มีดังนี้  
 1. ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบัติงาน ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน 
มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน มีเวลาพักผอ่นที่ชัดเจน มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการสนบัสนุนการ
ทำงาน มีสถานทีท่ำงานใหเ้ป็นสัดส่วนเหมาะสม มจีำนวนพนักงานสอบสวนที่เหมาะสมกบัปริมาณงาน 
 2.ปัจจัยด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของหน่วยงาน ทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้
ตรงตามความเป็นจริงและตรงเวลา 
 3. ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า ความมั่นคงปลอดภัย ความยุติธรรมในหน่วยงาน 
 4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การทำงานเป็น
ทีม 
 สอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ มนุษย์มีความต้องการธรรมชาติอยู่
แล้ว เริ่มต้นจากความต้องการข้ันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงาน   แล้วจะพัฒนาความต้องการเป็นลำดับ
ไป เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต่ำแล้ว ก็จะมีความต้องการขั้นสูงยิ ่งๆขึ้นไปถึงอันดับ
สุดท้าย ตาม ลำดับ ดังนี้ 

1.ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) 
 2.ความตอ้งการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 
 3.ความต้องการความรกัและความเป็นเจ้าของ(Belongingness and Love Need) 
 4.ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ(Self- Esteem Need) 
 5.ความต้องการความสมบรูณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) 
 พนักงานสอบสวนยังมีความต้องการในข้ันของพื้นฐานการทำงานที่จะช่วยให้การทำงานสะดวก
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึง่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรนำไปพิจารณาปรับปรงุในการสร้างระบบการ
ทำงานที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใหส้อดคลอ้งกบัการทำงานที่แท้จริง พฒันาคนในสายงานให้มี
ความเป็นวิชาชีพยิ่งๆข้ึนไป  เพื่อใหง้านสอบสวนเป็นสายงานที่ทรงคุณค่าเป็นที่พึง่ของประชาชนได้
อย่างแท้จริง แล้วกจ็ะทำให้คนมีความรักความพอใจในงานสอบสวนมากขึ้น มีความสมัครใจทีจ่ะมา
ทำงานอยู่ในสายงานสอบสวน และตัง้ใจทำงานด้วยใจรกั ด้วยความมุ่งหวังทีจ่ะมีความสุขได้รับการยก
ย่องยอมรับจากสังคม เพือ่ความสมบูรณ์ของชีวิตในทีสุ่ด 
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และยังสอดคล้องกบัทฤษฏีสองปัจจัย ของเฮอรเ์บริ์ก คือปัจจัยทีเ่ป็นแรงจงูใจและความพึง
พอใจในการทำงาน ข้ึนอยู่กับ 2 ปจัจัย คือ 

1.ปัจจัยสร้างแรงจงูใจ (Motivation Factor) : เป็นปัจจัยเกี่ยวกบัลกัษณะงาน ที่จะสร้าง
แรงจงูใจให้พนักงานมีผลการปฏิบัตงิานที่ดีข้ึน เมื่อเทียบกบัทฤษฏีแรงจงูใจของมาสโลว์ คือ ความ
ต้องการด้านจิตใจได้รบัการยกย่องเชิดชู ได้แก่  การบรรลุเป้าหมายของงาน การได้การยอมรับ เป็นงาน
ที่ชอบ ได้ทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงมีความก้าวหน้าในงานที่ทำการได้เลือ่นข้ันเลื่อนตำแหน่งด้วย
ระบบคุณธรรม 

2.ปัจจัยไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจ (Hygiene Factor) : เปน็ปัจจัยที่รกัษาสภาพแรงจงูใจทีม่ีอยู่
แล้วให้คงไว้เป็นปกติ ซึ่งหากปจัจัยดังกล่าวลดลงไปหรือหมดไป พนักงานก็จะรู้สกึไม่พอใจและเรียกร้อง 
เทียบได้กบัทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว์ ก็คือ ความต้องการด้านกายภาพ ได้แก่ นโยบายขององค์กรมี
ความยืดหยุ่น มีความเป็นธรรมและชัดเจน มีเวลาให้พักผ่อน ,  การกำกับดูแลไมเ่ข้มงวดเกินไป ยอมรบั
ความเห็นต่าง , ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ,  สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานสะอาด มีความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องใช้มีความพร้อม ,เงินค่าตอบแทนเหมาะสม ซึ่งในส่วนน้ี
พนักงานสอบสวนมีความพอใจกับหลักเกณฑท์ี่มีแต่เรียกร้องให้ทำการเบิกจ่ายตรงเวลาและตรงจำนวน
ตามปรมิาณงานที่ทำแล้วเสรจ็ , พนักงานรูส้ถานภาพของตนเองและผูอ้ื่น เคารพซึง่กันและกัน และมี
ความมั่นคงในงานที่ทำ 

ทั้งปจัจัยสองปจัจัยต่างทำหน้าที่ในแตล่ะส่วน ถ้าต้องการสรา้งแรงจูงใจในการทำงาน ก็ต้องดูใน
เรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้เพิ่มข้ึน แต่ถ้าต้องการให้พนักงานไม่เรียกร้องหรือกอ่ความวุ่นวาย ก็ต้องดู
ในเรื่องของปจัจัยไม่ให้เกิดความไม่พอใจ ก็จะช่วยสร้างให้เกิดความรักความพอใจในงาน อันจะสง่ผลให ้
“งานได้ผล คนเป็นสุข” 

การเป็นพนักงานสอบสวนสิ่งสำคัญทีสุ่ดคือการพึ่งตนเองในการทำงาน ต้องช่วยเหลือตนเอง
ก่อน ไม่เอาเหตุขัดข้องต่างๆมาเป็นอุปสรรค ไม่สามารถรอปัจจัยทีจ่ะสนบัสนุนได้ เนื่องจากมีระเบียบ
กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและต้องให้ทันตามกำหนดเวลา พนักงานสอบสวนจึงต้องรูจ้ักบริหาร
จัดการตนเองให้งานผ่านลลุ่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งพนักงานสอบสวนน้ันก็มีความรับผิดชอบทัง้เรื่องงานและ
ชีวิตส่วนตัว มีความต้องการที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตเหมือนปุถุชนทั่วไป 

สรุปผลการศึกษา  
1.ความรักความพอใจในงาน(Passion) ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสอบสวน

สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
2.ปัจจัยทีจ่ะสง่ผลใหพ้นักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมอืงพิษณุโลกเกิดความรกัความ

พอใจในงานมาจาก 2 ส่วนคือ 
      2.1 ปัจจัยภายใน(Internal Factors) :  คือตัวพนักงานสอบสวน ที่เห็นคุณค่าของงาน

สอบสวน ซึ่งสามารถมองว่าเป็นงานที่ใหผ้ลตอบแทนสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต คุณค่าที่มีโอกาส
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไดร้ับความเป็นธรรม ช่วยผดุงความเปน็ธรรมในสังคมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข เมื่อเกิดความรักความพอใจในงาน ก็จะเกิดความพากเพียรในการทำงาน จิตใจฝักใฝ่อยู่กบังาน 
ทำงานโดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตามมา  ตามหลกัอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมแหง่ความสำเรจ็ 

      2.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors): คือตัวระบบ 
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    -ระบบการแตง่ตั้งโยกย้าย:แต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหนง่พนักงานสอบสวนต้องแตง่ตั้งจากผูท้ี่มี
ความสมัครใจและผ่านการอบรมด้านงานสอบสวนมาก่อน 
     -ระบบโครงสร้างงานสอบสวน : ส ่งเสริมให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าด้วยหลักความรู้
ความสามารถตามสายงาน ส่งเสริมให้มีความมั ่นคงปลอดภัยในการทำงานมีหน่วยงานที่คอยให้
คำปรึกษาส่งเสริมงานสอบสวน มีความยุติธรรมในหน่วยงานด้วยระบบคุณธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตำแหน่ง มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน กำหนดควบคุมปริมาณงานที่รับผิดชอบต่อคนต่อปี จัดเวรให้มี
ช่วงเวลาพักผ่อน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดสถานที่ทำงานให้เป็นสัดส่วน
เหมาะสม จัดให้มีจำนวนพนักงานสอบสวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
     -ระบบค่าตอบแทน :จัดให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ตรงตามปริมาณงานตามความเป็น
จริงและตรงเวลา 

3.ปัจจัยที่ส่งผลให้การทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สัมฤทธ์ิผล 
ดังคำที่ว่า  งานได้ผล คนเป็นสุข (Healthy Organization , Healthy Productivity) คือ มีปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่ทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรักความพอใจในงานดังที่กล่าวมาพร้อมบริบูรณ์ 

หากปัจจัยทั้งสองส่วนมีความพร้อมก็จะสามารถทำให้พนักงานสอบสวนเกิดความรักความ
พอใจในงานสอบสวน อันจะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชน และพนักงาน
สอบสวนมีความสุขในการทำงาน ดังคำกล่าวที่ว่า  “งานได้ผล คนเป็นสุข” และยังนำมาซึ่งความสุขใน
การดำรงตนอยู่ในวิชาชีพพนักงานสอบสวนด้วยความภาคภูมิใจและส่งผลภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ สอดคล้องกับแนวคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) 

   ผังแสดงความสัมพันธ ์
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ปัจจัยภายใน : ปัจจัยภายในที่เริ่มจากตัวพนักงานสอบสวนที่มองเห็นคุณค่าของงานสอบสวนก็

จะสง่ผลใหพ้นักงานสอบสวนมีความสุขในการทำงาน แม้ไม่มีปจัจัยภายนอกมาสนบัสนุนหากพนกังาน
สอบสวนมีเห็นคุณค่าของงานอย่างมุ่งมั่นก็อาจทำใหง้านได้ผลตามมา 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
-ระบบการแต่งตั้งโยกยา้ย 
-ระบบโครงสร้างงานสอบสวน 
-ระบบค่าตอบแทน 

ปัจจัยภายใน(Internal Factors) 
-มองเห็นคุณค่าของงาน 

งานได้ผล คนเป็นสุข 
Healthy Organization, 
Healthy Productivity 

 

งานได้ผล 
Healthy Organization 

 

คนเป็นสุข 
Healthy Productivity 

 

ความรักความพอใจในงาน 
Passion 
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ปัจจัยภายนอก : ปัจจัยภายนอกหากมิได้มีแก่คนทีเ่ห็นคุณค่าในงานสอบสวน ก็อาจทำใหง้าน
ได้ผลในระดบัหนึง่ แต่ผู้ปฏิบัตงิานกจ็ะไม่มีความสุขในการทำงานเพราะไม่ได้ทำงานที่ตนรัก  

ความรักความพอใจในงาน(Passion) : เมื่อเกิดจากปัจจัยภายในของพนักงานสอบสวนที่มอง 
เห็นคุณค่าของงานสอบสวน และมปีัจจัยภายนอกมาเกื้อหนุน ก็ย่อมส่งผลใหผู้้ปฏิบัติงานมีความสุขใน
การทำงาน และสง่ผลใหง้านนั้นก็จะมีคุณภาพ ดังกล่าวที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข”   

องค์การสำนักงานตำรวจแหง่ชาติควรให้ความสำคัญทั้งปจัจยัภายในในการแต่งตั้งบุคคลมาเป็น
พนักงานสอบสวนจากผู้ทีส่มัครใจ และส่งเสริมปัจจัยภายนอกให้มสี่วนเกือ้หนุนให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพควบคู่กันไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ในส่วนของระบบ 

-สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรแต่งตั้งพนักงานสอบสวนจากผู้ทีผ่่านการอบรมงานสอบสวนหรือผ่าน
การเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนมาก่อน ที่มีความสมัครใจมาเป็นพนักงานสอบสวน   
-ผู้กำกับการหัวหน้าสถานี และหัวหน้างานสอบสวน ควรบรหิารงานสอบสวน โดยแบ่งกลุม่
พนักงานสอบสวน เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ที่มีความรักความพอใจในงานใช้ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์
เบิกเป็นแนวทาง คือไมส่ร้างให้เกิดความไม่พอใจ  ส่วนกลุ่มที่ไม่มีความรักความพอใจในงาน
สอบสวนใช้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์เป็นแนวทางในการกระตุ้นใหเ้ห็นคุณค่าของงาน 

2. ในส่วนของพนักงานสอบสวน 
-มีทัศนคตทิี่ดีต่องานเพื่อให้เกิดความรักความพอใจในงาน(Passion)เกิดข้ึนในตนเอง โดยมองที่
คุณค่าของงานสอบสวน 

     -พนักงานสอบสวนต้องพึ่งตนเองก่อน เสียสละ มุ่งไปที่ความสำเร็จของงาน 
                               

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1. ก่อนทำวิจัยควรแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ที่สมัครใจที่จะอยู่ในสายงานสอบสวน
ต่อไป  (มีความรักความพอใจในงาน) และกลุ่มที่คิดโยกย้ายไปอยู่ในสายงานอื่น(ไม่มีความรกัความพอใจ
ในงาน) 
     2. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานสอบสวนทัง้ 2 กลุ่มดังกล่าว 
     3. สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกบัหน่วยงานในการทำการวิจัยโดยมกีำหนดระยะเวลาใน
การประเมินผลก่อนและหลงัทำการวิจัย  
     4. นำผลการวิจัยที่ได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางหนึง่ในการปฏิรปูงานสอบสวน  เพื่อให้งานมีคุณภาพ 
และผูป้ฏิบัติมีความสุขในการทำงานอย่างแทจ้รงิ ดังคำกล่าวที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข” 
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การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศุภชัย  พรหมจักร์1 

ผศ.พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต ์โชติชาครพันธุ2์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร ื ่อง การประเมินผลโครงการส่งเสร ิมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ ่มจ ังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลติข้าว โดยใช้
แนวคิด CIPP MODEL 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการส่งเสรมิและ
พัฒนากระบวนการผลิตข้าว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 280 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
และนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี ่ย ( x ) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ ่งนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ผลการประเมิน พบว่า การประเมินผลโครงการสง่เสรมิและพัฒนากระบวนการผลติข้าว โดยใช้
การประเมินโครงการรูปแบบ CIPP MODEL โดยรวมทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต มีลการประเมินอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน คือ ด้านผลผลิต 
พบว่า โครงการมีประโยชน์และตรงกบัความต้องการของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้จากโครงการไปปฏิบัติได้จริง นำความรู้จากโครงการไปแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตข้าว 
พัฒนาและต่อยอดกระบวนการผลิตข้าว และลดต้นทุนการผลิตข้าว รองลงมาคือด้านบริบท พบว่า มี
วัตถุประสงค์ของโครงการที ่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดฯ อีกทั้งโครงการมีความสอดคล้องมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และตรงกับความ
ต้องการและปัญหาและพื้นที่ ส่วนด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถและ
ทักษะในการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอและมีความพร้อมในการ
ดำเนินโครงการ วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เอกสารและสื่อที่ใช้ในการประกอบการอบรมมี
ความเหมาะสม และมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และด้านกระบวนการ พบว่า การกำหนดแผนการดำเนินโครงการมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เปิดให้ผู้เข้าร่วมโอกาส
ให้มีการแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนความรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีความเหมาะสม 
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 สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ที่
ได้จากการประเมินผลโครงการในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ด้านบริบท การดำเนินโครงการควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความชัดเจน มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื ้นที่ 
เพื่อให้โครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 ด้านปัจจัยนำเข้า ควรมีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในด้านปัจจัยนำเข้าให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อการบริหารโครงการ ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ได้ประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด  
 ด้านกระบวนการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรู้ข่าวสารและมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านผลผลิต ควรมุ ่งเน้นให้ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ สามารถนำองค์ความรู ้ ประสบการณ์  
ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปสู่การปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทยได้มีการพัฒนาแนวทาง กลไกในการ
บริหาร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ ่นด ิน พ.ศ.  2534 แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิม  (ฉบ ับที่  7 )  พ.ศ.  2550 ได ้กำหนดให ้ม ีการจ ัดตั้ ง 
กลุ่มจังหวัดขึ้นทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่ติดต่อกัน  มีความ
เกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่มและการได้เปรียบในการแข่งขัน
ร่วมกันเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และสามารถยื่นคำขอจัดต้ังงบประมาณ
ได้ เป็นการบริหารราชการที่มุ่งเน้นการบรหิารเชิงพื้นที่ (Area) และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการ
จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความต้องการระดับกลุ่มจังหวัดฯ ให้
เ ก ิ ด ก า ร พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ เ ช ิ ง พ ื ้ น ท ี ่  ( Area Based Approach)  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มจังหวัด ในการแข่งขันในระดับประเทศนั้นจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกลไกและสร้างระบบที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดเอกภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน เรียกว่า สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (Office of 
Strategy Management: OSM) ซึ ่งมีบทบาทภารกิจหลักในการประสานเพื่อเชื ่อมโยงและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด การถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับ
จังหวัด และบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกลุ ่มจังหวัด รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2552, หน้า. 
9) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดที่จ ัดตั ้งขึ้นประกอบด้วย จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มี
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ความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ ำปิง แม่น้ำยม 
แม ่น ้ำว ัง และแม ่น ้ำน ่าน เหมาะแก ่การทำเกษตรกรรม อ ีกท ั ้ งม ีผลผล ิตภาคการเกษตร  
ที่หลากหลาย เช่น มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย และสามารถแปรรูปเป็นทั ้งพืชอาหารและพืชพลังงาน  
จึงทำให้เป็นศักยภาพที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561-2564) ที ่เป็นแนวทางในการขับเคลื ่อนการพัฒนาศักยภาพ  
กลุ ่มจังหวัดโดยมีสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นหน่วยงาน ในการ
ประสานความเชื ่อมโยงและบูรณาการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ที ่เก ี ่ยวข้องในกลุ ่มจ ังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื ่อตอบสนองการพ ัฒนาศักยภาพเชิงพ ื ้นที่   
(Area Based Approach) ซึ่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีหน้าที่ ดั งนี้ 
(สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2552, หน้า. 10-11) 

1)  งานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ 
2)  ศ ึกษา ว ิ เคราะห ์ จ ัดทำแผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด ประสานเช ื ่อมโยงกลย ุทธ์  

ในระดับต่างๆ การบูรณาการแผนงาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
3) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดและรายงาน 

ต่อคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด 
4)  ประสานงานระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม ที่

เกี่ยวข้องในเรื่องการบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด 
การสน ับสน ุนและผล ั กด ั นการแปลงย ุทธศาสตร ์ ไปส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิ  และการต ิ ดตา มผล 
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

5)  จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อการทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ 

6)  จัดทำเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้และข่าวสารของกลุ่มจังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้บูรณาการความร่วมมอืจาก

ภาคส่วนต่างๆ ภายในกลุ ่มจังหวัดฯ ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
(พ.ศ. 2561-2564) และขับเคลื่อนการพัฒนากลุ ่มจังหวัดฯ ด้วยแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาใน
ด้านการเกษตร ดังนี้ (สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2. 2561, หน้า. 1) 

1)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร: การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2)  วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมล้ำค่าระดับประเทศ 

3)  พันธกิจด้านการเกษตร :   
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(1)  ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
(2)  ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
(3)  พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าข้าว ทั้งในและต่างประเทศ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว เป็นโครงการที ่ขับเคลื ่อนการพัฒนา  
ด้านการเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักงานเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ด ังน ี ้  1 .  เพ ื ่ อพ ัฒนาศ ักยภาพเกษตรกรทำงานไปส ู ่ ชาวนาม ืออาชีพ  
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ 3.  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร 
มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน และลดต้นทุนการผลิต 
มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งปัจจุบันโครงการ
ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและยังไม่มีการประเมินผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรมถึงความสำเร็จ
หร ื อความพ ึ งพอใจของผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วม โ คร งการ  ผ ู ้ ศ ึ กษาจ ึ งม ี ค วามส นใจท ี ่ จ ะ ศ ึ ก ษ า ถึ ง  
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลติข้าว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินจะทำให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินโครงการที่ จะ
เป็นประโยชน์ในการใช้ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดังกล่าวในปีต่อไปให้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว 

การประเมินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตข้าว 

ด้านบริบท 
(Context : C) 

. ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input : I) 

. ด้านกระบวนการ 
(Process : P) 

ด้านผลผลิต  
(Product : P) 

แนวทางในการพฒันาโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตข้าว 
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2. ขอบเขตการประเมินโครงการ 

 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
ข้าว ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยใช้วิธีการประเมินรูปแบบ CIPP MODEL ของ Stufflebeam มาเป็นกรอบในการ
ประเมิน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

2.1.1 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ได้แก่ การประเมิน
สภาพโดยทั่วไปของโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
ของโครงการกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการเตรียมการภายในของโครงการ 
  2.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้าหรือปัจจยัเบือ้งต้น (Input Evaluation : I) ได้แก่ การประเมนิ
ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ ความพร้อมของปัจจัยในด้านอื ่นๆ ได้แก่ ความพอเพียงใน  
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์/สื่อ อาคารสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เนื้อหา
หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนา 
  2.1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ได้แก่ การประเมินกระบวนการ
ดำเนินงานภายในโครงการ ได้แก่ การวางแผน การจัดกิจกรรม การดำเนินการบรรยาย การติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
  2.1.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ได้แก่ การประเมินคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ในด้านความรู้ความสามารถในการนำความรู้จากโครงการไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ประสิทธิผลของผู้เข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจของผู้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี) 
2.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 ในการประเมินโครงการในครั ้งนี ้ เป็นการประเมินโครงการในมุมมองของผู้ ร ับบริการ  
ดังนั้น ประชากร หมายถึง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่เข้าร่วมโครงการ
ส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนากระบวนการผล ิตข ้ าว โดยกล ุ ่มต ัวอย ่ างประชากรจำนวน 280 คน  
โดยแบ่งเป็น เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 70 คน เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 70 คน 
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวน 70 คน และเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 70 คน 

2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาในครั้งนีผู้้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
ข้าว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี ่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในการทำเกษตร 
ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
  3.2 ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
ข ้ าวโดย โดยใช ้การประเม ินร ูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย การประเม ินด ้านบร ิบท  
การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต ซึ่งมีข้อ
คำถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

3.3 ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว มีลักษณะเป็นแบบ Checklist และเป็นแบบปลายเปิด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโดย 
โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัย
นำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( x ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การกำหนดช่วงค่าเฉลี่ยของระดับ ความคิดเห็น  

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อโครงการ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา 

5. ผลการศึกษา 
5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที ่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่  

มีอายุมากกว่า 45 ปี รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี มีอายุระหว่าง 35 – 40 ปี และมีอายุ 
ต่ำกว่า 35 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รองลงมาคือมีระดับการศึกษาอยู่
ในระด ับปร ิญญาตร ี  ตามลำด ับ ส ่วนใหญ ่ม ี รายได ้น ้อยกว ่า  15 ,000 บาทต ่อ เด ือน และ 
มีประสบการณ์ในการทำเกษตรมากกว่า 20 ปี  

5.2 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว โดยใช้การประเมิน
รูปแบบ CIPP Model ดังนี้ 

 5.2.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตข้าว มีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อีกทั้งโครงการมีความสอดคล้องมีความเหมาะสม
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กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และตรงกับความต้องการและปัญหาและพื้นที่ ในภาพรวมการประเมินด้าน
บริบทมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 5.2.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ
มีความสามารถและทักษะในการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอและมี
ความพร้อมในการดำเนินโครงการ วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เอกสารและสื่อที่ใช้ในการ
ประกอบการอบรมมคีวามเหมาะสม และมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สถานที่ศึกษาดูงาน
มีความเหมาะสม เนื้อหาสาระของการอบรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการมี ความสอดคล้องกัน ตรงกับ
ป ั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนวิทยากรมีพอเพียงต่อการ
ดำเนินโครงการ และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรมมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในภาพรวมการประเมินด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 

 5.2.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า การกำหนดแผนการ
ดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด วิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการมีการเอาใจใส่ดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำ มีการเปิดให้
ผู้เข้าร่วมโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนความรู้ โครงการมีความโปร่งใสการดำเนิน
โครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีความเหมาะสม เช่น กิจกรรมทำแปลงสาธิตเรียนรูก้ารลด
ต้นทุนการผลิตข้าว กิจกรรมศึกษาดูงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตข้าว และ
ก า ร จ ั ด เ ว ท ี เ ช ื ่ อ ม โ ย ง เ ค ร ื อ ข ่ า ย ก า ร ผ ล ิ ต ข ้ า ว ก ั บ ก า ร ต ล า ด ร ะ ดั บ  
กลุ่มจังหวัด มีการติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และประเมินผลในแต่ละกิจกรรม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
และการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ในภาพรวมการประเมิน
ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 

 5.2.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตข้าว เป็นโครงการที่มีประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากโครงการไปปฏิบัตไิด้จริง 
สามารถนำความรู้จากโครงการไปแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตข้าว สามารถนำความรู้จากโครงการไป
พัฒนาและต่อยอดกระบวนการผลิตข้าว สามารถนำความรู ้จากโครงการไปลดต้นทุนการผลิตข้าว 
ส า ม า ร ถ น ำ ค ว า ม ร ู ้ จ า ก โ ค ร ง ก า ร ไ ป เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก ั บ ต ล า ด ร ะ ด ั บ ก ล ุ ่ ม จ ั ง ห วั ด  
และโครงการนี้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมการประเมินด้าน
ผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

5.3 ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัญหาและอุปสรรค 

เรื่องการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ มากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาทรัพยากรที่ใช้ในการ
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ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร  ร อ ง ล ง ม า ค ื อ ป ั ญ ห า ข า ด ก า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ โ ค ร ง ก า ร  
และไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามลำดับ 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ผู้ศึกษาได้นำประเด็นจาก

การประเมินโครงการมาอภิปรายผล ดังนี้ 
6.1 ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้าน

บริบทของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว  
มีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกลุ่มจังหวัดภาคเหนอื
ตอนล่าง 2 ตามประเด็นการพัฒนาการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู ้ บ ร ิ โ ภ ค ท ั ้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดฯ พัฒนา
ศ ั กยภาพเกษตรกรทำงานไปส ู ่ ชาวนาม ื ออาช ีพ  และส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ เ กษตรกรมี การรวม 
กลุ่มเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินด้านบริบท มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

6.2 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมด้าน
ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว มีหลักสูตรเนื้อหาสาระที่ใช้ในการอบรมตรงกับปัญหาและความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ และนำมาใช้ในกรพัฒนาได้อย่างเหมาะสม วิทยากรที่มาบรรยายการ
ฝ ึ กอบรม เป ็นผ ู ้ ม ี ความร ู ้  ความสามารถ สามารถถ ่ ายทอดความร ู ้ ได ้ ตา มหล ั ก ส ู ต ร  
มีค่าเฉลี ่ยมากที่ส ุด ส่วนปัจจัยนำเข้าด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที ่ใช้ในการอบรม และจำนวนวิทยากร  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม และ
จำนวนวิทยากรมีจำนวนที่ไม่เพียงต่อจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีจ ำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินโครงการ ที ่ผ ู ้ เข ้าร่วมโครงการเห็นว่าโครงการนี้  
มีปัญหาและอุปสรรคในด้านทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 

6.3 ด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม 
ด้านกระบวนการของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว มีการจัดกิจกรรมของการอบรมอย่างเหมาะสม ได้แก่ กิจกรรมทำ
แปลงสาธิตเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และกิจกรรมการจัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตข้าวกับการตลาด
ระดับกลุ่มจังหวัด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการดำเนินโครงการด้านการติดตามและประเมินผลหลัง
สิ้นสุดโครงการ และการดำเนินโครงการในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการได้รับข้อมูลข่าสารของ
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โครงการ มีผลการประเมินน้อยที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย และปานกลาง ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับประเด็นปญัหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าโครงการ
นี้มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  และปัญหาการขาดการ
ประชาสัมพันธ์โครงการมากที่สุด 

6.4 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม 
ด้านผลผลิตของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว เป็นโครงการที ่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากโครงการไปปฏิบัติได้จรงิ สามารถนำความรู้จาก
โครงการไปแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตข้าว สามารถนำความรู้จากโครงการไปพัฒนาและต่อยอด
กระบวนการผลิตข้าว สามารถนำความรู้จากโครงการไปลดต้นทุนการผลิตข้าว สามารถนำความรู้จาก
โครงการไปเชื่อมโยงกับตลาดระดับกลุ่มจังหวัด และโครงการนี้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

6.5 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พบว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว 
มีปัญหาและอุปสรรค การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินด้านกระบวนการ การติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการ
ประเม ินอย ู ่ ในระด ับน ้ อย รองลงมาค ื อ ป ัญหาทร ัพยากรท ี ่ ใ ช ้ ในการดำ เน ิ น โคร งการ  
ซึ ่งสอดคล้องกับผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที ่ใช้ในการอบรม และจำนวน
วิทยากร มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด ผลการประเมินอยู ่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือปัญหาขาดการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินด้านกระบวนการ การได้รับข้อมูลข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์โครงการ มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา 
 ผลการประเมินในภาพรวมโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ตามรูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
อยู่ในระดับ มาก ในทุกด้าน เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการต่อไป แต่หากพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่
ละด้านยังมีบางประเด็นที่ต้องมีการพัฒนา จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า การดำเนินโครงการควรมกีาร
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยสิ่งที่ต้องปรับปรุง
พัฒนา ดังนี้ 
 7.1 ด้านบริบท การดำเนินโครงการควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้โครงการสามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 7.2 ด้านปัจจัยนำเข้า การดำเนินโครงการควรมีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในด้าน
ปัจจัยนำเข้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารโครงการ อาทิ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม 
ควรมีการสำรวจและเตรียมความพร้อมให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการ
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ปฏิบัติการฝึกอบรมในกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้ประโยชน์จาก
โครงการอย่างสูงสุด  
 7.3 ด้านกระบวนการ ในการดำเนินโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ข่าวสารและมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการได้
อย่างเหมาะสม และควรมีการติดตามประเมินผลในทุกช่วงของโครงการ ทั ้งก่อนดำเนินโครงการ 
ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และผมสัมฤทธิ์ของ
โครงการและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อๆ ไปให้ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มากยิ่งข้ึน 
 7.4 ด้านผลผลิต ในการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รบัจากการดำเนินโครงการไปสู่การปฏิบตัิจรงิ และสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

8. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
8.1 ควรมีการศึกษาการประเมินผลโครงการส่งเสร ิมและพัฒนากระบวนการผลิตข ้าว  

ในมุมมองของผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน 

8.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าว เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้ให้โครงการประสบความสำเสร็จ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
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ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 
กรณีศึกษาของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค 

 
สุทธินีย์ กรีอินทอง   

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทำงานกรณีศึกษาของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค และเพื่อศึกษา
ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานกรณีศึกษา
ของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค ผลการศึกษาพบว่าลักษณะองค์การ
แห่ง การเรียนรู้ในความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค โดยรวม  
มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (μ = 3.79) ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในความคิด
เห็นของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (μ 
= 3.78)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส่วนงานวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างของ
บริษัทดีแทค พบว่า ด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยสูงที่สุด (β= 0.412) โดยมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 87.40  (R2 = 0.860) โดยสามารถเขียนสมการอิทธิพล ได้
ดังนี ้

ŷ = -0.071 (X1) + 0.343 (X2) + 0.167 (X3) + 0.421 (X4) + 0.190 (X5) - 0.306 (X6) + 
0.151 (X7) + 0.071 (X8) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของ
ผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 8 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศองค์การ มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ด้านวัฒนธรรมองค์การด้านการบริหารจัดการ ด้าน พันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านภาวะผู้นำไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
คำสำคัญ : ปัจจัย  องค์การแห่งการเรียนรู้  ประสิทธิภาพการทำงาน 
 
 
 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันได้เกิดกระแสแนวความคิดใหม่เกี่ยวกบองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นการบริหาร 
รูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์การสู่ความสำเร็จขององค์การได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น 
องค์การภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ต่างสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันกับระบบการบริหาร 
รูปแบบอื่น ๆ ในการปฏิรูปการพัฒนาองค์การให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้
บรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาการบริหารเชิงคุณภาพรวมตลอดทั่วทั้งองค์การ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. 

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต ภาคพิเศษ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
205 หมู่3 ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000  Email: Sutthink.mim@gmail.com 
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2545 : 3) โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ และการศึกษา ค้นคว้า 
ร่วมกันของคนในหน่วยงาน สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับด้วยการสื่อสารในทุกรูปแบบถึง
กระบวนการต่าง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกันภายในองค์การ
ควบคู่กับการรับความรู้จากภายนอก เพื่อพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการแข่งขัน        นอกองค์การ การมีองค์การแห่งการเรยีนรู้จะทำใหอ้งค์การและบุคลากร
มีวิธีการทำงานที่มีผลงานประจักษ์   จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบ
การทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ากับสภาวะการแข่งขัน สร้างองค์
ความรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะก่อให้เกิดความกาวหน้า แสวงหา ถ่ายโยงความรู้ การเปลี่ยนแปลง 
วิธีการอันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และ       การเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ การแกปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน มีการทดลองปฏิบัติ มีการเรียนรู้บทเรียนในอดีต และมีการเรียนรู้จากผู้อื่น (กฤติยา จันทร
เสนา. 2556 : 68) 
 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจำกัด
ในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ ่มเบญจรงคกุล เพื ่อประกอบธุรกิจให้บร ิการโทรศัพท์เคล ื ่อนที่                  
โดยเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้
สัญญาร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ “สร้าง-โอน-ดำเนินงาน” จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ในปี 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์          
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ     
เริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในปี 2556 

ในด้านการพัฒนาบุคลกร ดีแทคมุ่งเสริมสร้างระบบ Distribution ที่ดีที ่ส ุด ตามนโยบาย        
การทำงานใน รูปแบบ Cluster เราเช่ือว่า จุดแข็งของ ดีแทค คือ ทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงคู่
ค้าและลูกค้าในทุกตำบลของประเทศไทย และเพื่อเสริมสร้าง ทีมงานขายที่เข้มแข็ง ดีแทค Academy        
จึงมุ่งพัฒนาทักษะทั้ง Leadership และ ทักษะการขายให้กับบุคลากรในหน่วยงานขายตามภูมิภาค
ต่างๆ ผ่าน รูปแบบของ Classroom Training และ On-site Coaching ตามหลักการ 3 E คือ  
1. Education :การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม 2. Exposure : การพัฒนาโดย
การแลกเปลี่ยน      ความคิดเห็น 3. Experience : การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำ งาน
จริง เพื ่อเตรียม      ความพร้อมของพนักงาน ดีแทค ในการให้บริการในสังคมยุคดิจิทัล เราจึง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดย ดีแทค Academy ได้
จัดทำระบบ Learning Management System (LMS) ใหม่และเพิ่มความสามารถของแอปพลิเคช่ัน 
“Plearn” ที่พัฒนาขึ้น    เพื่อวางรากฐานของการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง Classroom, 
eLearning และ Mobile Learning ซึ ่งการจัดทำระบบใหม่นี ้จะเป็นรากฐานสำคัญ ที ่จะทำให้เกิด
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - “Learning Anywhere, Anytime. เรียนได้ทุกที่ รู้ได้ทุกเวลา” 

ส่วนงานวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างของบริษัทดีแทค มีหน้าที่ขยายพื้นที่บริการเครือข่ายสื่อ
สัญญาณให้ครอบคลุม โดยลักษณะงานจะต้องควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคม และงานการติดตั้งและ
ซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบโทรคมนาคมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงจะต้องควบคุมงานในห้องปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการควบคุมงานภาคสนามเพื่อการติดตั้งหรือ
ซ่อมบำรุงรักษาสถานีและเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ ในหน่วยงานที่ใช้บริการโทรคมนาคมตลอด 24 
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ชั่วโมง ซึ่งขอบเขตการทำงานคือกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุเสีย ดำเนินซ่อมเครือข่ายให้
กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เบิกและคืนอุปกรณ์ติดตั้งและซ่อมบำรุงเข้าคลังสินค้าในระยะเวลาที่
กำหนด 
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที ่มาของการศึกษาปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู ้ที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานกรณีศึกษาของผู้ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค
ในการให้บริการด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่
มืออาชีพ และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสรมิความเป็นเลศิและมีคุณภาพ 
สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาระดับปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู ้ที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
กรณีศึกษาของผู้ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค 

2. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน     
การทำงานกรณีศึกษาของผู้ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 3.1ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 Marquardt และ Reynold (1994) ไดเ้สนอลักษณะปัจจัย 11 ประการ ที่พัฒนาองค์การไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่  

- โครงสร ้างที ่ เหมาะสม (Appropriate Structure) มีโครงสร ้างแบบองค์รวม (Holistic 
Structure) มีความคล่องตัว หน้าที่ความรับผิดชอบมีความยืดหยุ่น  

- วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ (Corporate Learning Culture) มีบรรยากาศที่ส่งเสริม
การทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
แก่ทุกคนในองค์การ          

-  การเพิ่มอำนาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตนเองกระจายความรับผิดชอบ  

-  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น  

-  การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer) ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ มีการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ จากทุกหน่วยงานภายใน
องค์การ  

-  เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  

-  การมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) องค์การให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมเน้น
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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-  กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action 
Learning) ควบคู่ไปกับการทำงาน โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าจะ 
เป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 

-  บรรยากาศที่สนับสนุน (Supportive Atmosphere) เป็นบรรยากาศที่สนับสนุนจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน  

- การทำงานเป็นทีมและแบบเครือข่าย (Teamwork Networking) เป็นสิ่งที่องค์การตระหนัก
ถึงความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย  

- วิส ัยทัศน์ (Vision) เป ็นความคิดเห็นร ่วมกัน (Shared Vision) ของคนในองค์การเพื่อ
สนับสนุนสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตซึ่งรวมถึงพันธกิจ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานมุ่งสู่
เป้าหมาย 
 อภิชา ธานีรัตน์ (2555 : 144) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ      
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามวินัย
พื้นฐาน   5 ด้าน คือ 

1. ด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล คือ ประสบการณ์ในการ
ทำงาน  

2. ด้านรูปแบบวิธีการคิด   
3. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
4. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
5. ด้านการเรียนรู้เป็น  

 Kaiser (2000) Kaiser (2000 : 123-132 ) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์าร       
แห่งการเรียนรู้จำนวน 8 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ภาวะผู้นำ (Leadership) หมายถึง คุณลักขณะของบุคคลที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตน เพื่อให้
สมาชิกปฏิบัติงานสำเร็จไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ และประสานวิสัยทัศน์ของบุคคล มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สมารถชอนงาน สอนทักษะ พร้อมสอนคุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้         
การปฏิบัติงานสำเร็งตามเป้หมายขององค์การ 

2. วัฒนธรรม (Culture) หมาถึง วิธีการประพฤติปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ กฎเกณฑ์   
ค่านิยม ระเบียบวินัย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์ขององค์การ ความต้องการของลูกค้าและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก วัฒนธรรมองค์การมี 3 ระดับ ดังนี้ 
  2.1 การเลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge Indeterminacy) หมายถึงองค์ความรู้ที่ไม่มี
การยึดติดกับความรู้เดิม บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งขององค์ความรู ้ได้ รวมทั้งเป็นความรู้ที่ปรากฎ
ตลอดเวลา และสมาชิกอมรับไม่มีใครรู้คำหอบจากทุกคำถามได้ 

2.2 การมีอิสระในการเรียนรู้ (Learning Latitude) หมายถึง การเรียนรู้ที ่นำไปสู่
ความสำเร็จอย่างมีเสรีภาพ และมีความคิดอิสระ สร้างความคิดใหม่ ใกล้เสี่ยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

2.3 ความเป็นเอกภาพในองค์การ (Organizational Unity) หมายถึง สมาชิกใน
องค์การด้องมีจิตสำนึกในการทำงานตามสถานะของตน โดยยอมรับและเข้าใจเป้าหมายขององค์การ ซึ่ง
ทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การเสมือนตนเป็นผู้มีหุ้นส่วนขององค์การ 
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3. พันธกิจเละยุทธศาสตร์ (Mission and Strategy) หมายถึง เป ้หมายที ่องค์การตั ้งใจ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จเกินกว่าวัตถุประสงค์ขององค์การที่กำหนดไว้ ในองค์การแห่งการเรียนรู้ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์มี    3 ประการ ดังนี้ 
  3.1 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) หมายถึงสมาชิกในองค์การต้อง
ยอมรับและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิผลในระดับระบบรวมขององค์การ ไม่ใช่แค่ ใน
ระดับบุคคลหรือกุ ่มใดกลุ ่มหนึ ่งเท่านั ้น สมาชิกทุกคนมีความสำคัญต่อแผนยุทธศาสตร์ เพื ่อการ
เปลี่ยนแปลง            การปฏิบัติงานในองค์การ และสมาชิกต้องคำนึงแผนงานในแต่ละแผนกของตน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ขององค์การด้วย 
  3.2 การตรวจสอบจากภายนอก (External Monitoring) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนย้ายของคู่แข่ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การและสมาชิกในอนาคต 
  3.3 การสร้างเสริมองค์ความรู้ (Knowledge Creation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง    
ความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนย้ายของคู่แข่งขัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองของ
องค์การไปสู่การท้าทาย และการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์การ 

4. การดำเนินงานบริหารจดัการ (Management Practice) หมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานใน    
4 เรื่อง ดังนี้ 
  4.1 การสนับสนุนเพื ่อการเรียนรู ้ (Management Learning Support Practices) 
หมายถึง การที่ผู้บริหารสนับสนุนสมาชิกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ 
คือ เรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาด รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดกีับ
ทุกองค์การ 
  4.2 การจ ูงใจเพื ่อการเร ียนร ู ้  (Management Learning Motivation Practice) 
หมายถึงการที่ผู้บริหารมีความกล้าและจูงใจสมาชิกเพื่อไปสู่การเรยีนรู้ และการพัฒนาระดับบุคคล และ
แต่ละบุคคล ช่วยกันกำหนดเป้าหมายสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต รวมทั้งผู ้บริหารให้สมาชิก
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
  4.3 การพัฒนาศักยภาพ (Management Performance-effectiveness Practices) 
หมายถึงการที ่ผ ู ้บร ิหารจัดกิจกรรมสนับสนุนทักษะการอยู ่ร ่วมกัน สามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนของสมาชิก 
  4.4 การสนับสนุนวัสดุอ ุปกรณ์ (Management Logistical provision-support 
Practices) หมายถึงการที่ผ ู ้บริหารจัดทรัพยากรและงบประมาณต่างๆ ที ่ต ้องการไปสนับสนุน             
การปฏิบัติงานของสมาชิกให้บรรลุเป้าหมาย 

5. โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) หมายถึงลักษณะโครงสร้างของการจัด
หน้าที่ และบุคคลเข้าสู่ระดับของความรับผิดชอบ การตัดสินใจ อำนาจหน้าที่และการปฏิสัมพันธ์กันใน 
2 ลักษณะ ดังนี้ 
  5.1 การจัดโครงสร้างแบบผสมผสาน (Internal Alignment) หมายถึงการบูรณาการ
เป้าหมาย หน้าที ่ บทบาท ความพยายามในการทำงาน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การ 
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  5.2 โครงสร ้างที ่ เอ ื ้ออำนวยความสะดวก (Facilitative Structures) หมายถึง
โครงสร้างที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

6. ระบบองค์การ (Organizational Systems) หมายถึง การที่องค์การมมีระบบข้อมูลข่าวสาร 
ระบบสารสนเทศ ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีมาตรฐานด้านนโยบาย และมีกลไกที่อำนวยประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก 

7. บรรยากาศ (Climate) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์การสร้างความประทับใจและ
ความรู้สึกที่ดีของสมาชิกในหน่วยงานที่บรรยากาศการทำงาน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  7.1 บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) หมายถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
เกิดค่านิยม บรรทัดฐาน และพฤติกรรมของสมาชิก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  7.2 การปฏิส ัมพันธ์ (Promotive Interaction) หมายถึงกิจกรรมของสมาชิกที่
แลกเปลี่ยนพูดคุย ช่วยเหลือเกื้อกันอำนวยความสะดวกให้สมาชิกเติบโตและประสบความสำเร็จ 

8. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ้น โน้มน้าวสมาชิกในองค์การให้อุทิศตนมีนำ้ใจ       
มีความผูกพันในงาน และความเพียรพยายามปฏิบัติติงาน เพื่อบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัท

ดีแทค  รวมทั้งสิ้น 80 คน  
 
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยองค์การแห่ง          
การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษาของผู้ปฏิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือ
ตอนล่างบริษัทดีแทค แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน       
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดลักษณะองค์การแห่งการเรียนในด้านการเป็นผู้เช่ียวชาญส่วนบุคคล     
การมีแบบแผนทางความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ     
เป็นแบบสอบถามวัดระดับความเป็นจริง แบบประเมินค่า 5 ระดับ  

ตอนที ่ 3 แบบสอบถามปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อล ักษณะการเป็นองค์การแห่งการเร ียนร ู ้ใน                
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบรรยากาศองค์การ       
ด้านการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้นำ ด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านการจูงใจสำหรับองค์การ         
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1971 : 
175 - 176 ; อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553 : 138) ดังนี้ 

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 



737 

 

ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
การแปลผลคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับได้กำหนด

เกณฑ์ในการแปลผลคะแนน ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2535 : 77) 
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
การแปลผลคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ เพื่อวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Brog 
(Brog, 1963 อ้างถึงในผ่องพรรณ ตรัยมงคลภูมิและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2546 : 96-97)  
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาปัจจัยองค์การแห่งการเรยีนรู้ที่สง่ผลต่อประสทิธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา
ของผู้ปฏิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) 

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคา่เฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนลา่ง
บริษัทดีแทค วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ตอนที่ 4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทควิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ    
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้ปฎิบัติงานแผนกวิศวกรรม
ภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค 
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7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ในความคิดเห็นของผู้ ปฏิบัติติงานแผนก

วิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (μ = 3.79) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือ
ตอนล่างบริษัทดีแทค โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (μ = 3.78)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแหง่
การเรียนรู้ของส่วนงานวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างของบริษัทดีแทค พบว่า ด้านบรรยากาศองค์การ มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยสูงที่สุด (β= 0.412) โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 
87.40  (R2 = 0.860) โดยสามารถเขียนสมการอิทธิพล ได้ดังนี้ 

ŷ = -0.071 (X1) + 0.343 (X2) + 0.167 (X3) + 0.421 (X4) + 0.190 (X5) - 0.306 (X6) + 
0.151 (X7) + 0.071 (X8) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้
ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 8 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศองค์การ มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านวัฒนธรรมองค์การด้านการบริหารจัดการ ด้าน พันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านภาวะผู้นำไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
8. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

8.1 จากการศึกษาลกัษณะองค์การแหง่การเรียนรู้ในความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติติงาน 
แผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น
ผู้บริหารหน่วยงานควรมีการส่งเสริมให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินการขององค์การเพื่อให้บรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์ขององค์การ เพราะ
วิสัยทัศน์มีความชัดเจน และ บุคลากรในหน่วยงานเชื่อมั่น ศรัทธาและยึดมั่นในวิสัยทัศน์ขององคก์าร 
และมุ่งมั่นเพื่อการก้าวไปให้ถึง ที่สำคัญควรให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

8.2 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ทำงานกรณีศึกษาของผู้ปฏิบัติติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค ด้านพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์     มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพิจารณาให้หน่วยงานมีการกำหนดพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมและเป็นไปได้ มีการนำผลการประเมินมา
เป็นแนวทาง    การพัฒนาวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง และใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน งานอยู่เสมอควรมีการนำระบบ KM ( Knowledge Management) มาใช้ใน
องค์การ และควรมีการจัดทำระบบ KM ให้เข็มแข็งและเป็นรูปธรรม 

 
9. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

9.1ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ส่งผลต่อองค์การแหง่การเรียนรู้      
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมาใช้ในหน่วยงาน 
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9.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมาใช้ในองค์การในการจัดทำระบบบริหารหน่วยงานให้เข็ม
แข็งและเป็นรูปธรรม 
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การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 
 อภิชาติ ลิ้มเมธี            

 รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชนิทยารังสรรค์     
 

บทคัดย่อ 
 

การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจัยภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในการศึกษานี้ได้คัดเลือกกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ และเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติในด้าน
การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้รับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ด้านการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ 2561 
จากสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการศึกษาได้ว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองวังน้ำเย็น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ได้แก่ บุคลากรและ
พลังเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆในท้องถ่ินที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างของการจัดการความรู้  
กระบวนการจัดการความรู้ ที่มีข้ันตอนต้ังแต่การสำรวจความรู้ การรวบรวมพัฒนาความรู้ การจัดเก็บ
และการถ่ายทอดความรู้ โดยมีวิชาภูมิปัญญาศึกษาในฐานะที่เป็นเกลียวแห่งความรู้ นอกจากนี้ยงัมี
วิธีการจัดการความรู้ ที่หลากหลาย เช่น เวทีสำหรับการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ระบบพี่เลี้ยง  รวมถึง
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น การมีโครงสร้างระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน การเช่ือมโยงกบัองค์กรภายนอก รวมถึง ปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการความรู้ เช่น ปัญหากระบวนการเบิกจ่ายของท้องถ่ินที่มีข้อจำกัด 
คำสำคัญ การจัดการความรู้  ผู้สูงอายุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1.บทนำ 

สังคมผู ้ส ูงอายุเป็นประเด็นที ่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั้งในสังคมระดับชาติ และ
นานาชาติ สืบเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่รุดหน้าและทรงประสิทธิภาพ  ส่งผลให้มนุษย์มีชว่ง
อายุที่ยาวนานมากข้ึนจากอดีต ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
นับตั ้งแต่ปี พ.ศ.2548 และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  มีการประมาณการแนวโน้มว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มจำนวนข้ึนจากร้อยละ 7.2 ใน
ปี พ.ศ.2533 เป็นร้อยละ 15.3 ในปี พ.ศ.2563 ซึ ่งจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปสู่อัตราส่วนที่ผู้สูงอายุที่เป็นภาระเพิ่มมากขึ้น องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้คำ
นิยามว่า ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุเกิน 65 ปีข้ึนไปเกิน
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศน้ัน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเป็นสังคมผู้สูงอายุ
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โดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 การที่จำนวน
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  มีผลต่อโครงสร้างประชากร จะทำให้ประเทศ
ไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ปัจจุบันมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
การสำรวจทางทะเบียนราษฎร์ จำนวนผู้สูงอายุในปีพุทธศักราช 2545 มีจำนวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
9.4 และในปีพุทธศักราช 2550 มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.7 ประเทศไทยจึงเริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว  ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องวางแผนเพื่อรับมือกับภาวะจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงซึ่งจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550, 
หน้า 1) 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 มาตราที่ 50(7) 
เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ สืบเนื่องจากหลักการตาม
พระราชบัญญัติน้ี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนิน นโยบายการจัดการดูแลผู้สูงอายุใน
ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากกิจกรรม “สร้างพลังภาคีร่วมใจ สู่สังคม
ผู้สูงวัยสุขภาพดี”  เฉพาะในส่วนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ซึ่งแนวทางการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุเป็นการศึกษาถึงวิธีการที่จะทำให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนได้รับ หรือเพิ่มพูนความรู้ที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม โดยมีองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
ได้แก่  

 1. คน ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการความรู้  
 2. กระบวนการในการจัดการความรู้  
 3. เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการจัดการความรู้ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวงัน้ำ

เย็นจังหวัดสระแก้ว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในอนาคตของการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จากสำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะวิชาภูมิปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นจุดเด่นของกระบวนการจัดการความรู้ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
2.วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลวังน้ำเย็น  
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ในอนาคตของการจัดการความรู้เพื่อ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
4. เพื่อศึกษาลักษณะของวิชาภูมิปัญญาศึกษาของผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 

3.คำถามสำหรับการศึกษา 
1. รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมีลักษณะอย่างไร  
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลวังน้ำเย็นมีลักษณะอย่างไร  
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3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ในอนาคตของการจัดการความรู ้เพื ่อผู ้ส ูงอายุ
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นอย่างไร 

4. วิชาภูมิปัญญาศึกษาของผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมีลักษณะอย่างไร 
4.การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในแง่ยุทธศาสตร์ของรัฐเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ภาครัฐได้กำหนดให้มี ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ข้ึนใน
ปีพุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 72 
พรรษา ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ ปฏิญญาผู้สูงอายุ
ไทย เป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิ ในหลายด้าน 
เช่น ผู้สูงอายุ ต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุควรได้รับ
โอกาส  ในการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  ผู้สูงอายุควรได้
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคมมีโอกาสได้ทำงานท่ีเหมาะสมกับวัย และตามความสมัครใจมี
ส่วนร่วมในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง การเข้าสังคม การมีนันทนาการที่ดี และมี
เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน 
สถาบันสังคม ต้องกำหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้ส ูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นต้น  (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549, หน้า. 
59-61) 

แนวคิดการจัดการความรู้ภาครัฐ 
 จากการปฏิรูประบบราชการไทยในปี พ.ศ.2545 ได้มีความพยายามสนับสนุนและผลักดนัการ
ปฏิรูป เพื่อปรับเปลี่ยนระบบราชการ โดยการนำแนวความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรร
มาภิบาลมาประยุกต์ใช้บนฐานความเชื ่อที่ว่า หากประเทศมีการบริหารจัดการที่ ดีจะนำมาสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  และประโยชน์สุขแก่ประชาชน (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549)  

แนวคิดดังกล่าวได้ขยายรายละเอียด กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อกำหนดแบบ
แผนการบริหารราชการ และวิธีการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
ประเด็นเรื่อง การจัดการความรู้ จะปรากฏอยู่ในหมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549)  

กระบวนการของการจัดการความรู้ในภาครัฐ  สามารถสรุปได้ 4 ข้ันตอนคือ  
1. การสำรวจความรู้ มีองค์ประกอบย่อยคือ การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)

การค้นหาความรู้ทำให้ทราบว่า ขาดความรู้อะไรบ้าง โดยองค์กรสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า  การทำ
แผนที่ความรู้ เพื่อสำรวจหาความรู้ที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร เพื่อจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การรวบรวมพัฒนาความร ู ้ ม ีองค์ประกอบย่อยคือ การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) ทำให้ทราบถึงวิธีการดึงความรู้จากแหล่งอื่นมารวมไว้ เพื่อ
จัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือนำความรู้จากภายนอกองค์กรมาใช้ 

3. การจัดเก็บและสังเคราะห์ความรู ้ มีองค์ประกอบย่อยคือ การจัดความรู ้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) เพื่อสามารถจัดเก็บความรู้ และการค้นหา เพื่อการนำมาใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
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4. การถ่ายทอดความรู้ มีองค์ประกอบย่อยคือ การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) และ 
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

นอกจากกระบวนการจัดการความรู้แล้ว องค์ประกอบการจัดการความรู้ ก็นับเป็น ส่วนสำคัญ
ของทฤษฎีการจัดการความรู ้ที ่เป็นสภาพแวดล้อม หรือ บริบทที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งประกอบไปด้วย
องค์ประกอบดังนี้ 1) คน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไป
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ 2) เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น 3) กระบวนจัดการการความรู้ เป็นการ
บริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ ไปทำให้เกิดการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม การจัดระบบ
การจัดการความรู้อย่างครอบคลุม (ทศพร ศิริสัมพันธ์,2549) รวมถึงส่วนประกอบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการจัดการความรู้ คือ วิธีการการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ชุมชน
ต้องการ โดยเครื่องมือและ วิธีการดังกล่าว มุ่งที่จะให้มีการปฏิสมัพันธ์ระหว่างบคุคลกับบคุคล บุคคลกับ
ชุมชน ซึ ่งมีนักวิชาหลายท่าน (บูรชัย ศิริมหาสาคร และพัดชา กวางทอง , 2552, หน้า. 151-169; 
วิจารณ์ พานิช, 2551, หน้า. 129-172; ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2550, หน้า. 51)  

งานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถ
แบ่งออกได้ใน 3 ด้าน คือ ด้านมุมมองเกี่ยวกับผู้สูงอายุ   เช่น กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (2553, หน้า. 29) 
ได้ทำการวิจัยเรื่องคุณค่าผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขที่สุดเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับคนในวัย
อื่น  และประสบการณ์ของผู้สูงอายุเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง และคนในวัยอื่นมีมุมมองเชิงบวกต่อ
ผู้สูงอายุ  ส่วน อรทัย อาจอ่ำ (2553, หน้า. 167), Hasberg (2006, pp. 131-134) และ ศรีเมือง พลัง
ฤทธ์ิ (2547, หน้า. 3) ได้สังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า ช้ีว่า ควรเน้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในระดับชุมชนเน้นหลักการชุมชนเข้มแข็ง โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น อุดมลักษณ์ เปสะพันธุ์ (2548, หน้า. 3) 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับ คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ  Chen and Chunharas (2009, pp. 
1-2) วิจัยเรื่องประชากรผู้สูงอายุใน ประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ คือ 
การมีความสัมพันธ์กันภายในครอบครัวและภายในชุมชนที่ผู ้ส ูงอายุอาศัยอยู ่ จ ึงควรส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ และคนใน ครอบครัว ตลอดจนภายในชุมชนของผู้สูงอายุ และ ด้าน
รูปแบบการจัดการความรู้ผู้สูงอายุ นภเกตุ สุขสมเพียร (2549, หน้า. 5) และ สวัสดิ์ ภู่ทอง (2546, 
หน้า. 1) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนจากประสบการณ์เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ในชุมชน
ชนบทภาคเหนือ ส่วน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (2553, หน้า. 147) และ พัชรี ดำรงสุนทรชัย (2550) 
วิเคราะห์การจัดการความรู้ของชุมชนที่มีสุขภาวะดี  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของชุมชนที่
มี  สุขภาวะดี แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน มีวิธีการ คือ  การรวมกลุ่มคนที่มีความ
ตระหนักในทุกสุขภาวะ การกำหนดเป้าหมายสุขภาวะร่วมกันของชุมชน การใช้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่ให้
ความร่วมมือเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างพื้นที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนการทำวิจัยชุมชนเพื่อหา
ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคคลด้วยเครื่องมือเพื่อนช่วยเพื่อน การ
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน  
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5.ระเบียบวิธีการวิจัย 
งานวิจัยการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยภาคสนามกับผู ้ที่มีบทบาทเกี ่ยวข้องในพื้นที่ (Key Informants) ทั้งฝ่ายผู้
จัดบริการสาธารณะและฝ่ายผู้รับการจัดบริการสาธารณะ  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษาเทศบาลเมืองวัง
น้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที ่ด ีและมีการจัดบริการสาธารณะที ่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสำนัก
นายกรัฐมนตรี  โดยใช้วิธีการศึกษา ดังนี้  

การสังเกต ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ กิจกรรมในการจัดการความรู้  รวมถึงพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ รวมถึงลักษณะทั่วไปของพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชนและบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุ  การสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้
กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสนทนากลุ่ม โดยมีแนวคำถามเพื่อการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก  โดย
ผู ้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความข้อมูลแบบอุปนัย (Analytics 
Induction) เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการต่าง ๆ  ทั้งการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตและการสนทนากลุ่ม มาตีความและสร้างข้อสรุป เพื่อวิเคราะห์การให้ความหมายของการจัดการ
ความรู้ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
จังหวัดสระแก้ว  และมี การตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า ทั้งการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) 
6.ผลการศึกษา 
1.ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวัง
น้ำเย็น รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 
รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ  

1.1 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ได้แก่  
 คนและพลังเครือข่าย  
 ผลการศึกษาพบว่าเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว อาศัยพลังของคนและ

เครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดโครงสร้างของการจัดการความรู้ โดยมีเครือข่ายที่
สำคัญได้แก่ เครือข่ายกรรมการโรงเรียนที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคณะกรรมการโรงเรียน จำนวน
เกือบ 30 ท่าน ซึ ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีภูมิหลังด้านอาชีพ และความเชี ่ยวชาญที่หลากหลาย 
เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ียวชาญด้านการศึกษา รวมถึงการที่มีผู้นำและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ และได้รับการยอมรับ 

 โครงสร้างองค์กรและทรัพยากร  
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นนั้น มี

การจัดต้ังองค์กรที่เป็นระบบและชัดเจน โดยคณะกรรมการโรงเรียนได้รับอิสระในการดำเนินการอย่าง
เต็มที่ มีการจัดโครงสร้างองค์กรของโรงเรียนอย่างชัดเจน ปัจจัยในการจัดการความรู้คือ การจัดตั้ ง
ทีมงาน หรือคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร  
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1.2 กระบวนการจัดการความรู ้
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นนั้น มี

กระบวนการจัดการความรู้กล่าวโดยสรุปคือ  
 1. การสำรวจความรู้ หรือ การบ่งชี้ความรู้  จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมี

โครงสร้างของกระบวนการจัดการความรู้  ในลักษณะของหลักสูตรที ่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
เป้าหมายรวมถึงเนื้อหาวิชาได้ตลอดทุกปี ตามความต้องการของผู้สูงวัย รวมถึงการมีวิชาภูมิปัญญา
ศึกษาที่ทำให้ผู้สูงวัยมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ตลอดช่วงชีวิตออกมาสู่ชุมชน ตามความถนัด 
และความสนใจของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ ภู่ทอง (2546) ที่พบว่า รูปแบบการเรยีน
จากประสบการณ์ เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ในชุมชนชนบท
ภาคเหนือ 

 2. การรวบรวมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ส ูงอายุ
สามารถสกัดความรู้ และภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งหมายถึง ภูมิปัญญาของท้องถ่ินโดยรวมออกมา ผ่าน
กระบวนการรวบรวมและพัฒนาความรู้ ด้วยการทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนผู้ช่วยใน
ลักษณะสามเส้า สามวัย (3 Generation) ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของกรณีศึกษาน้ี 

 3. การจัดเก็บและสังเคราะห์ความรู้ โดยกระบวนการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู้ใน
ลักษณะสามเส้า สามวัย ผ่านผู้สูงอายุ ครูที่ปรึกษา และนักเรียนผู้ช่วยนั้น นับเป็นกระบวนการจัดเก็บ
และสังเคราะห์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทำให้ภูมิปัญญาในตัวผู้สูงอายุในท้องถิ่น  ได้รับการ
สกัด (จาก Tacit Knowledge เป็นExplicit Knowledge) ออกมาอยู่ในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษรนั่นเอง  

 4. การถ่ายทอดความรู้  จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการความรู้ของผู้สูงอายุ ในวิชา
ภูมิปัญญาศึกษาน้ัน  เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้นำความรู้ดังกล่าว รวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแปลงกลับไปเป็นความรู้ในตัวบุคคล หรือ Tacit Knowledge  ด้วยการเผยแพร่ สอน 
ถ่ายทอดความรู้ของท้องถ่ินต่าง  ๆ ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ รวมถึง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาอบรมศึกษาดูงานในเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นนั่นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Hasberg (2006) ที่พบว่า การนำประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของบุคคล 

 กล่าวโดยสรุปว่า  ภูมิปัญญาศึกษานั้นมีฐานะเป็น เกลียวแห่งความรู้ (Knowledge 
Spiral) ของ เทศบาล เม ื อ งว ั งน ้ ำ เ ย ็ น  ด ้ วยกระบวนการ  socialization , externalization , 
combination , internalization โดยการแปลงองค์ความรู ้ที ่อยู ่ในตัวบุคคลของผู ้ส ูงอายุ (Tacit 
Knowledge) ออกมาเป็นเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และแปลงองค์ความรู้
เหล่านั้นให้กลับไปอยู ่ในตัวบุคคลคือ (Tacit Knowledge) ในเด็ก เยาวชน และคนในวัยอื ่น ๆ  ใน
ท้องถ่ินอีกครั้งนั่นเอง  

 1.3 วิธีการจัดการความรู้ 
 ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นใช้วิธีการจัดการความรู้หลากหลายประเภท 

กล่าวโดยสรุป คือ 
 เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้  เป็นกระบวนการของการ

เรียนรู้ที่มีลักษณะ ของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดย
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ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ดำรง
สุนทรชัย (2550) ที่พบว่า การจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน มีวิธีการคือ การรวมกลุ่มคนที่มีความ
ตระหนักในสุขภาวะ การสร้างพื้นที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 

 วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก โดยใช้วิชาภูมิปัญญาศึกษาของโรงเรียนผู้ส ูงอายุ 
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนจะมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ  ให้ออกมาเป็นความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ของบุคคลอื่น 
เป็นเครื่องมือทำให้คนเรียนรู้ร่วมกัน และต่อยอดความรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 

 ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการจัดการความรู้
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของสังคมผู้สูงวัยท่ีเพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น ซึ่ง
ถือเป็นบริบทของพื้นที่ที่มีความสำคัญ และเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายในชุมชน เห็นความสำคัญของการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ การท่ีคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมตั้งแต่เริ่มต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นนั้น มิได้เกิดข้ึนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการร่วมมือของเครือข่ายท้องถ่ินหลาย ๆ ฝ่าย เข้า
มาร่วมจัดบริการสาธารณะในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้น  จึงก่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดการความรู้
ผู้สูงอายุ  การมีรูปแบบการจัดตั้งท่ีเกิดจากบริบทเฉพาะของท้องถิ่นเอง  ในกรณีของเทศบาลเมืองวัง
น้ำเย็น จุดเริ่มต้นเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือขา่ย
กรรมการโรงเรียนที่มีภูมิหลังความรู้ในด้านการจัดการศึกษาที่เชี่ยวชาญ และในภายหลังเมื่อโรงเรยีน
ผู้สูงอายุมีการก่อตั้งอย่างชัดเจนและมั่นคงแลว้ จึงได้ดึงเครือข่ายด้านศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในภายหลงั  

 การมีโครงสร้างและระบบการจัดการเรียนการสอนที ่ช ัดเจน ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาภูมิปัญญาศึกษาของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นนั้น เกิดจากการ
ที่เครือข่ายคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีภูมิหลงัจากสายอาชีพด้านการศึกษาเปน็
จำนวนมาก จึงทำให้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการจัดโครงสร้างและระบบการเรียนการ
สอนที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภเกตุ สุขสมเพียร (2549) ที่พบว่า รูปแบบการศึกษา
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม ควรเป็นการจัดการศึกษาแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

 ปัจจัยภายนอก ผลการวิจัยพบว่า การเช่ือมโยงกับองค์กรภายนอกเพื่อการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ จะเห็นว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้มีการเชื่อมโยงก าร
ทำงานกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอคำแนะนำ
ในด้านการพัฒนาวิชาภูมิปัญญาศึกษากับหน่วยงานอุดมศึกษาภายนอกในระยะเริ่มต้น 
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
ของการจัดการความรู้เพ่ือผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ในกรณีศึกษาดังกล่าว
นั ้น ประกอบไปด้วยการขาดแคลนงบประมาณ ซึ ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดเนื ่องจาก ในระบบ
ราชการไม่สามารถระบุให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สามารถเบิกเ งินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้โดยตรง ทำให้รายการเบิกจ่ายบางประการ ไม่สามารถใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ จำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องหาเงินสนับสนุนจากภายนอกเข้ามา
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เสริมในการจัดทำกิจกรรม ซึ่งถือเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ เนื่องจากความไม่แน่นอนของงบประมาณ 
ว่าจะเพียงพอหรือไม่ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีปัญหากระบวนการเบิกจ่ายของท้องถิ่นที่มีข้อจำกัด 
เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่เข้มงวด และมีรายละเอียดค่อนข้างมากจากราชการ
ส่วนกลาง ทำให้แม้จะสามารถเบกิจา่ยเงินงบประมาณบางสว่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาใช้จา่ย
ในการจัดทำกิจกรรมได้ แต่ก็มีข้อจำกัดในกระบวนการเบิกจ่าย รวมถึงความสุ่มเสี่ยงที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีปัญหากับระบบการตรวจสอบจากราชการส่วนกลาง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น และปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับทั ้งจากข้อกฎหมายและจากทัศนคติของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางบางส่วน ซึ่งพบจากการลงพื้นที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับข้อสังเกตจาก
หน่วยงานราชการในส่วนกลางว่า โรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนให้เกิดข้ึนน้ัน ไม่มีกฎหมายรองรับ และเป็นความเสี่ยงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่กิจกรรมดังกล่าวจะมีปัญหาตามมาในภายหลังได้ อันเนื่องด้วยระเบียบและข้อบังคับของ
กฎหมาย ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นอุปสรรคที่มีความสําคัญ กระทบกับความตั้งใจ รวมถึงการดำเนินงานใน
ระยะต่อไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก 

 
4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาวิชาภูมิปัญญาศึกษาของผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองวังน้ำเย็นว่ามีลักษณะอย่างไร 

 ผลการวิจัยพบว่า วิชาภูมิปัญญาศึกษา นับเป็นจุดเด่นสำคัญของกระบวนการ
จัดการความรู้ ผู้สูงอายุของโรงเรยีนผู้สงูอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เนื่องจากหลักสตูรโรงเรียนผูสู้งอายุ
ในระยะเวลา 2 ปีครึ่งนั้น ในช่วง 6 เดือนสุดท้าย จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู ้สูงอายุ ครู 
นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ ในลักษณะของการร่วมกันเพื่อถอดบทเรียนภูมิปัญญา 
กลั่นกรองประสบการณ์ในชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคน โดยผู้สูงอายุจะเลือกประสบการณ์ หรือ ทักษะ
เฉพาะอย่างท่ีมีความเชี่ยวชาญมากท่ีสุดจัดทำเป็นภูมิปัญญานิพนธ์ 1 เล่ม เพ่ือเป็นมรดกความรู้ตก
ทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต  

 โดยปัจจุบัน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการเรื่องภูมิปัญญา
ศึกษาออกมาแล้วจำนวน 3 รุ่น ในรุ่นที่ 3 คือรุ่นปีการศึกษา 2561 มีจำนวนภูมิปัญญาศึกษาทั้งสิ้น 43 
เล ่ม ยิ ่งไปกว่านั ้นยังมีการจัดทำภูมิปัญญาศึกษาดังกล่าวในรูป E-Book เผยแพร่ในระบบ
อินเทอร์เน็ต ในลักษณะฐานข้อมูลท่ีผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพ่ือศึกษาได้ทันที  

 จากการศึกษาพบว่า ท่ีมาของการจัดวิชาภูมิปัญญาศึกษา เนื่องจากต้องการสกัด
เอาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุไว้เป็นมรดกของพื้นที่ในทอ้งถ่ิน จึงได้ดำเนินการจัดต้ังวิชาภูมิปัญญาศึกษาข้ึน
สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยปัจจัยที่ทำให้ภูมิปัญญาศึกษาประสบความสำเร็จ ได้แก่ ความร่วมมือ
ระหว่างผู้นำในท้องถ่ิน บุคลากร ตลอดจน เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ส่วนปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน ได้แก่ ปัญหาในการสื่อสาร การประสานงานระหว่างผู้สูงอายุ ครู และนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลมิตรสมัพันธ์  ส่วนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอย่างชัดเจน คือ ความภาคภูมิใจที่ได้
มีส่วนร่วมในชุมชน ฝากมรดกภูมิปัญญาไว้ในท้องถ่ิน ซึ่งเทศบาลและโรงเรยีนผู้สงูอายุได้วางแนวทางใน
การพัฒนาในอนาคต โดยอาจมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในลักษณะต่อเนื่อง  หรือ เป็นครั้งคราวให้แก่
ผู้สูงอายุที่ได้ศึกษาจบไปแล้ว  



752 

 

 นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ภูมิปัญญาศึกษาในลักษณะของ ขั้นตอนของเกลียว
แห่งความรู้ (Knowledge Spiral) โดยพบว่า วิชาภูมิปัญญาศึกษาได้สะท้อนการเปลี่ยนองค์ความรู้
จาก Tacit Knowledge เป ็น Explicit Knowledge ผ ่านข ั ้นตอนของ Knowledge Spiral ทั ้ง  4 
ข้ันตอน ได้แก่  

 1. Socialization ค ือ  การแบ ่ งป ัน Tacit Knowledge ของผ ู ้ท ี ่ส ื ่ อสารและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน(ขั้นตอนที่ผู้สูงอายุ ครู นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อสกัด 
Tacit Knowledge ที่แน่นอน)  

 2. Externalization คือ การแปลงความรู้ที ่เป็น Tacit Knowledge ให้เผยแพร่
ออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ แปลงให้เป็น Explicit Knowledge (การที่ครู นักเรียน ร่วมกับ
ผู้สูงอายุ จัดทำภูมิปัญญาศึกษาออกมาเป็นรูปเล่มลายลักษณ์อักษร) 

 3. Combination ค ื อ  ก า ร แปล ง  Explicit Knowledge ให ้ เ ป ็ น  Explicit 
Knowledge ในรูปแบบใหม่ (การแปลงภูมิปัญญาศึกษาในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม มาสู่รูปแบบที่ เป็น E-
Book เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นผ่านเว็บไซต์)  

 4. Internalization คือ การแปลง Explicit Knowledge  จากแหล่งข้อมูลที่มีการ
จัดการความรู้ให้กลายเป็น Tacit Knowledge กลับเข้าไปในตัวบุคคลอื่นในวงกว้าง (การนำความรู้จาก
ภูมิปัญญาศึกษาไปเผยแพร่กับนักเรียน หรือผู้สนใจอื่น ๆ  จนเกิดเป็น Tacit Knowledge ในตัวบุคคล
อื่น ๆ นั่นเอง) 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จะเห็นได้ว่าอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญของการจัดการความรู้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การขาดแคลนงบประมาณ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายของท้องถ่ิน
ที่มีข้อจำกัดเนื่องจากอุปสรรคจากระเบียบของส่วนราชการส่วนกลาง รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับทั้ง
จากข้อกฎหมายและจากมุมมองทัศนคติของข้าราชการในส่วนกลาง ดังนั้น ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ของการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนั้น รัฐบาลใน
ส่วนกลาง ควรมีมาตรการหรือนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการความรู้ผู้สูงอายุ สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างจริงจัง เช่น การออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้โดยตรง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการปรึกษาหารือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อปรับกระบวนการตรวจสอบ การเบิกจ่ายให้มีความรัดกุม มีประสิทธิภาพ แต่
ลดระยะเวลา และเกิดความสะดวกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการเกี่ยวกบักิจกรรม
ดังกล่าว รวมทั้งต้องปรับทัศนคติของหน่วยงานราชการในส่วนกลาง เพื่อให้งานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาพรวม ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 

 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู ้น ั ้น มี
องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ในเรื่องบุคลากร และในเรื่องโครงสร้าง รวมถึงทรัพยากร ในการจัดกิจกรรม 
ดังนั ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีแนวคิดในการนำการจัดการความรู ้เพื ่อผู ้ส ูงอายุมาใช้ จึง
จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขขององค์ประกอบดังกล่าวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ รวมถึงกระบวนการ
จัดการความรู้ ที่จะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบท สภาพแวดล้อมซึ่งมีความแตกต่าง
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กัน ในแตล่ะพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอาจพิจารณา วิชาภูมิปัญญาศึกษา ของเทศบาล
เมืองวังน้ำเย็น เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการศึกษา  แต่สามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใหเ้ข้ากับพืน้ที่
และบริบทที่แตกต่างกันได้  

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีการพิจารณาศึกษาวิจัย การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสามารถนำมาเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา และอุปสรรค รวมถึงโอกาสในการนำแนวคิดการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ 

 
7.สรุปผลการศึกษา 

การจัดการความรู ้เพื ่อผู ้ส ูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว  เป็น
กรณีศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความรู ้โดยโรงเรียนผู ้ส ูงอายุ  ซึ ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การวิจัยภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองวังน้ำเย็น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
รวมถึงลักษณะของวิชาภูมิปัญญาศึกษา โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ภาครัฐ และกระบวนการ
จัดการความรู้ภาครัฐในการวิเคราะห์ 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุของเทศบาลเมอืงวังน้ำเยน็ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ได้แก่ คนและพลังเครือขา่ย 
โครงสร้างองค์กร และ ทรัพยากร  กระบวนการจัดการความรู ้ พบว่าสามารถสรุปได้ครบทั้ง 4 
กระบวนการ ตั้งแต่ สำรวจความรู้ การรวบรวมพัฒนาความรู้ การจัดเก็บและสังเคราะห์ความรู้ และ 
การถ่ายทอดความรู้  วิธีการจัดการความรู้ มีการจัดการความรู้ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย เช่น เวที
สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก ส่วนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้  พบว่า มีทั้งปัจจัยภายใน เช่น สภาพแวดล้อมของสังคมผู้สูงวัยในท้องถ่ิน ปัจจัย
ภายนอก คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื ่นๆในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ ปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการความรู ้ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ รวมถึง ปัญหากระบวนการเบิกจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อจำกัด ส่วนวิชาภูมิปัญญาศึกษาพบว่าเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงอายุ ครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ ในลักษณะของการร่วมกัน เพื่อถอด
บทเรียนภูมิปัญญา ทักษะ ประสบการณ์ในชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยผู้สูงอายุเลือกประสบการณ์
หรือทักษะเฉพาะอย่างที่มีความเชี่ยวชาญจะทำเป็นภูมิปัญญาศึกษาเพื่อเป็นทรัพยากรในการจัดการ
ความรู้ในสังคมต่อไป 
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กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นที่ 20 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
วันเสารท์ี่ .....16....... พฤศจกิายน   2562 

ณ ห้องบงกชเพชร  โรงแรมวังจันทรร์ิเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 
 
ห้องบงกชเพชร  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ ์
(ช่วงเช้า) (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 07.30-07.40 น. ลงทะเบียน 
 07.50-08.00 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
   โดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์
 08.00-08.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวชนากานต์   สุภลาภ 
   การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 08.20-08.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 08.30-08.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายชัยนาท   น้อยสอน 
   แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก 
 08.40-08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 08.50-09.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวณิชชา   ทคุหิต 
    ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค จังหวัด  
                                       พิษณุโลก  
 09.00-09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 09.10-09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นายธีรพงค์   พงษ์พานิช 
   ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอำเภอในจังหวัดพิจิตร   
 09.20-09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 09.30-09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายธีระ   แนวเงินดี 
   สมรรถนะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในพื้นท่ีจังหวัด
กำแพงเพชร และ 

จังหวัดพิจิตร   
 09.40-09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
ห้องบงกชเพชร  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ ์
(ช่วงเช้า) ต่อ 



 

 09.50-10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาววันทนา   ขวัญสวย 
   ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความผูกพันในการทำงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัด
พิจิตร 
 10.00-10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 10.10-10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกชนิภา   เขียวดอกน้อย 
   การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ กรณีศึกษาพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลนคร 

พิษณุโลก  
 10.20-10.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 10.30-10.40 น. เบรกอาหารว่าง 
 10.40-10.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายกรีต ิ  กุศลรัตน์ 
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ท่ีทำการปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก 
 10.50-11.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 11.00-11.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวเตือนใจ   ตัณฑ์พะลัง 
   สมรรถนะพยาบาลส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ของพยาบาล 
โรงพยาบาลพุทธชินราช  

พิษณุโลก 
 11.10-11.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 11.20-11.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวฐิติรัตน์   เวศแก้ว 
   การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม( Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
กรณีศึกษา ข้าราชการ 

ตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 11.30-11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 11.40-11.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวนันทิญา   ประดบัวงศ์ 
   คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
 11.50-12.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
  12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นที่ 20 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
วันเสารท์ี่ .....16....... พฤศจกิายน  2562 

ณ ห้องบงกชเพชร  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณฐักริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ ์
(ช่วงบ่าย) (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 12.30-12.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวประภาพรรณ   สุดตา 
   การเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Action Learning)กับการเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของร้านค้าสาระ
พัน รพ.พิษณุเวช  
                                      พษิณุโลก 
  12.40-12.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิ 
 12.50-13.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายเชิดชัย   คงจำนงค์ 
   การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีศึกษากรณีแผนป้องกันอัคคีภัย 
 13.00-13.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 13.10-13.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร้อยเอกนสิสรณ์   ฮะวังจ ู
   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองพลทหาร
ราบท่ี 4 
 13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 13.30-13.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวรกัวรินทร์   ลิขิตจินดาวัฒน ์
   การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัด 

กำแพงเพชร 
 13.40-13.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 13.50-14.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร.ต.อ.บุญญาภาส   เพ็งฤกษ์ 
   ปัจจัยการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อแนวโน้วเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษา สำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ 
 14.00-14.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 14.10-14.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร.ต.ท.หญิงพิชชนันท์  ทองเต็ม 
   ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สังกัดตำรวจภูธร
จงัหวัดตาก 
 14.20-14.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 14.30-14.40 น. เบรกอาหารว่าง 

14.40-14.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวรัดใจ   กสิณอุบล 
   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
พิษณุโลก สาขานครไทย 
 14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ



 

ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณฐักริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ ์
ช่วงบ่าย  (ต่อ)  
 15.00-15.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสมพิศ   สรเศรษฐวาณิช 
   การประเมินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดตาก ปี 2562 
 15.10-15.20 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 15.20-15.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายอนุพงษ ์  โค้ปัน 

การมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ี
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่     

 15.30-15.40 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 15.40-15.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวนริศรา   เหลี่ยมเคลือบ 
   ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียนและบัตรระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอตาคลี 
และ สำนักทะเบียน 

ท้องถ่ินเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ 
 15.50-16.00 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 16.00-16.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายปฏิพันธ์   คงแดง 
   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปกครองหมู่บ้านและลักษณะปกครองตำบล ตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองท้องท่ี พ.ศ. 

2457 ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 16.10-16.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 16.20-16.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย พนัตำรวจเอกวิชาญ   บัวศักดิ์ 
   ปัจจัยท่ีจะทำให้เกิดความรักในงาน(ฉันทะ)อันจะส่งผลให้ "งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข" กรณีศึกษาการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

สอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
 16.30-16.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 16.40-16.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายศุภชัย   พรหมจักร ์
   การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 16.50-17.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ

17.10-17.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายภูวิศร   ขุนโขลนสถาพร 
ความคิดเห็นของข้าราชการ สังกัดท่ีทำการปกครองจังหวัดแพร่ ท่ีมีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลขององค์การ  

 17.20-17.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 17.30-17.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสงิหา   แก่นเมอืง 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมปีระสิทธิผล กรณีศึกษา 
อำเภอทองแสนขัน  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 17.40-17.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 



 

ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณฐักริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ ์
ช่วงบ่าย  (ต่อ)  

17.50-18.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายอนุวรรตน์   แผท่อง 
   การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา 
อำเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค์  
18.00-18.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
18.10-18.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวศรัณย์ลกัษณ์   โอง่วัลย ์

   การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านคลอง 
อำเภอเมืองพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก 
18.20-18.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 

หมายเหต ุ แตง่กายด้วยชุดสูทนิดา้ เสื้อตัวในเป็นเสื้อรุ่นสีม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นที่ 20 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
วันเสารท์ี่ .....16....... พฤศจกิายน   2562 

ณ ห้องบงกชทอง โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 
 
ห้องบงกชทอง   อ.ดร.อ.ภาวิณี  ช่วยประคอง 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 นางสาวน้ำฝน   สิงขรณ์ 
   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก 
 08.20-08.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 08.30-08.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  ศึกษาวิจัย นางสาวสาวินีย์   หน่อท้าว 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำประดา  

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 08.40-08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 08.50-09.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสพุัตรา   เรอืนอินทร ์
   การศึกษาวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 09.00-09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 09.10-09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวเอี่ยมศิร ิ  สรุิยะ 
     การบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 09.20-09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
09.30-09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายดำรงศักดิ ์  ชุ่มเย็น 

             การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร 

 09.40-09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 



 

ห้องบงกชทอง   อ.ดร.อ.ภาวิณี  ช่วยประคอง และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
 (ช่วงเช้า) ต่อ 

09.50-10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายรักศาสตร์   แกว้มณ ี
   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักและพฤติกรรมการใช้บริการการเช่าห้องพัก กรณีศึกษา 
เดอะลุครีสอร์ท อำเภอ 

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 10.00-10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ

10.10-10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายวิทยา   พงษ์หนาด 
   การประเมินผลโครงการบางระกำโมเดล กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
 10.20-10.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 10.30-10.40 น. เบรกอาหารว่าง 
 10.40-10.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายอทิธิพัทธ์ิ   รัตนรักษพงศ์ 
    ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของงานทะเบียนและบัตร กรณีศึกษาสำนักทะเบียน
อำเภอเวียงป่าเป้า  

จังหวัดเชียงราย 
 10.50-11.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 11.00-11.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายคณิตนนท์   อินทสิทธ์ิ 
   การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ของประเทศไทย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เมืองท่ีสะอาดอันดับ 1 
ของอาเซียน 
 11.10-11.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 11.20-11.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นายฐิติภัทร   บุญแท้ 
   การมีส่วนร่วมในการแก้ใขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 11.30-11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 11.40-11.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายนพดล   อินน้อง 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านสถานบริการและคล้ายสถาน
บริการไปปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง กรณีศึกษาสถานบริการและคล้ายสถานบริการในเขตอำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 11.50-12.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
  12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นที่ 20 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
วันเสารท์ี่ .....16....... พฤศจกิายน  2562 

ณ ห้องบงกชเพชร  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

ห้องบงกชทอง   อ.ดร.อ.ภาวิณี  ช่วยประคอง และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
(ช่วงบ่าย)  (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 12.30-12.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายบุญญฤทธ์ิ   ราชเนตร 
   ประเมินผลโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ย้ิมเคลื่อนท่ี ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอำเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด 

อุทัยธานี 
  12.40-12.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิ 
 12.50-13.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายอภิชาติ  ลิม้เมธี 
   การจัดการความรู้เพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 
 13.00-13.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 13.10-13.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกนกพร   คงสวัสดิ ์
   ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะกรณีศึกษาในเขต
เทศบาล ตำบลห้วย 

แก้ว  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
 13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 13.30-13.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ทรง 
   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัด 

พิษณุโลกและอุตรดิตถ์  
 13.40-13.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 13.50-14.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกมลวรรณ   ถาวรชาติ 
   ผู้นำในอุดมคติของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยในพื้นท่ีพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 
 14.00-14.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 14.10-14.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกัญญณัท   สุนทรวิภาต 
   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัดพิจิตร 
 14.20-14.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
  14.30-14.40 น. เบรกอาหารว่าง 
 
ห้องบงกชทอง   อ.ดร.อ.ภาวิณี  ประคองทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 



 

ช่วงบ่าย  (ต่อ) 
 14.40-14.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายกิตติศักดิ์   ปาตีคำ 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตร 
 14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 15.00-15.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายคเณศ   พลูเกษม 
   การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
 15.10-15.20 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 15.20-15.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายฉัตรชัย   รอดจกัร์เข็ญ 
   ความพึงพอใจลูกค้าการใช้บริการด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจ เอส
เอ็มอี ขนาดเล็ก 

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์     
 15.30-15.40 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 15.40-15.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวธันยิกา   บวัทอง 
   ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จ.พิษณุโลก 
และ จ.อุตรดิตถ์ 
 15.50-16.00 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 16.00-16.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวนงนุช   จันทร์ชูวงศ์ 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา พนักงาน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 14 
สาขาภาคเหนือ 
 16.10-16.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 16.20-16.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวมิ่งขวัญ   อนมุา 
   การปรับตัวของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ภายหลังนำระบบ AI เข้ามาใช้ กรณีศึกษา 
พนักงานธนาคาร 

กสิกรไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 16.30-16.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 16.40-16.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายคมน์พิสิฐ   สารบญุมา 
   ประสิทธิภาพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นท่ีชายแดน กรณีศึกษาของ อำเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 16.50-17.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 17.00-17.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย   บัวกุล 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิต 
 17.10-17.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 17.20-17.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวลภัสรดา   ซ่อนกลิ่น 
   ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์
วิว 

17.30-17.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 
ห้องบงกชทอง   อ.ดร.อ.ภาวิณี  ช่วยประคอง และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 



 

ช่วงบ่าย  (ต่อ) 
17.40-17.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายบรรณารักษ์  สีหะอำไพ  

             การบรหิารในการจัดการร้านอาหารขนาดเล็กของหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 
17.50-18.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
18.00-18.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสุทธินีย ์  กรีอินทอง 

   ปัจจัยองค์กรแหง่การเรียนรู้ทีส่่งผลตอ่ประสทิธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษาของ  
                               ผู้ปฏิบัติงานแผนกวิศวกรรมภาคเหนือตอนล่างบริษัทดีแทค 

18.20-18.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ แต่งกายด้วยชุดสูทนิดา้ เสื้อตัวในเป็นเสื้อรุ่นสีม่วง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11 

โทรศัพท์: 0-2727-3876,3788,3914  หรือ โทรสาร: 0-2377-7845  
ฝ่ายงานการศึกษา ติดต่อ: 0-2727-3870-73,3869,3909 

  เวลาทำงาน 08.30-16.30 น.  
วันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) 
Website:http://gspa.nida.ac.th/ 

 


