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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
คำนำ 

 
 การจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ รศ.9000 เป็นเจตนาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะให้นักศึกษาที่ผ่าน
การเรียนรายวิชามาแล้ว จำนวน 12 วิชา ได้เลือกประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารและระเบียบวิธี
วิจัย เพื่อริเริ่มแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สมดังเจตนารมณ์ “ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือ ปัญญาเพื่อการพัฒนาองค์การ” 

นักศึกษา MPA 28 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 63 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ กระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งใน
ระยะเวลาการค้นคว้าอิสระรุ่นนี้ ทั้งโลกและประเทศไทยประสบปัญหาผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ดังนั้นชื่อเรื ่องวิชาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาเลือกทำ จึงสะท้อนผลกระทบสำคัญที่
เกี่ยวข้องของการจัดการร่วมสมัย แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ดังนี ้ 

1) ด้านกฏ ระเบียบ   จำนวน   2  เรื่อง 
2) ด้านความสำเร็จของการจัดการ  จำนวน   3  เรื่อง 
3) ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์   จำนวน 11  เรื่อง  
4) ด้านนโยบายเครื่องมือการจัดการ  จำนวน 10  เรื่อง 
5) ด้านกระบวนการบริหาร   จำนวน 22  เรื่อง  
6) ด้านคุณภาพชีวิตของบุคคล   จำนวน   7  เรื่อง  
7) ด้านการประเมินผล   จำนวน   2  เรื่อง 
8) ด้านการมีส่วนร่วม   จำนวน   6  เรื่อง 
กระบวนการประกันคุณภาพของการจัดทำวิชา รศ.9000 นอกเหนือจะอาศัยการกำกับ

นิเทศก์ ระหว่างนักศึกษากับผู้บริหาร–เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งแล้ว ในการชี้แจงทำความเข้าใจ
ทั้งรูปแบบ กระบวนการ และสารัตถะ มาโดยตลอด ยังได้รับความกรุณากำกับนิเทศก์จากอาจารย์ที่
ปรึกษา จำนวน 8 ท่านเป็นอย่างดี ทางศูนย์ยังจัดให้มีการนำเสนอ วิพากษ์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับ การตรวจทานแก้ไขรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว ทางคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ยังจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน ข้อค้นพบสู่สาธารณชนในวงกว้างอีกด้วย ผู้สนใจ
โปรดตามสืบค้นได้จาก http://www.gspa.nida.ac.th 

ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณนักศึกษา MPA รุ ่น 28 คณะอาจารย์ที ่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วม รังสรรค์ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ความสำเร็จเป็นรูปเล่ม 
เผยแพร่แก่สังคมในวงกว้าง ด้วยกุศลเจตนาของการนำแนวทาง องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ ข้อค้นพบที่
ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างมรรคผลสืบไป 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จว.สุราษฎร์ธานี 
 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
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(4)



(5)
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(6)
(6) 

 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 – 16.45 น. 

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม 6 ห้องแกรนด์บอลรูม 7  และห้องแกรนด์บอลรูม 8   
โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
เช้า  
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    โดยผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
 09.05 – 12.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  
บ่าย   
เวลา 12.30 – 16.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16.30 – 16.45 น. ปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  การแต่งกาย เสื้อตัวในสีขาว สวมสูททับ กางเกงดำ/กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้น 

(6) 
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(7) 
 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 
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ห้องแกรนด์บอลรูม 6 รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ /ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย และ  

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

09.05 – 09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวฉัตราภรณ์ วิสาละ 

09.20 – 09.25 น. ตอบข้อซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล 

09.25 – 09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายเตชพล  ใจเสมอ 

 09.40 – 09.45 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
เช้า  
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    โดยผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
 09.05 – 12.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  
บ่าย   
เวลา 12.30 – 16.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16.30 – 16.45 น. ปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  การแต่งกาย เสื้อตัวในสีขาว สวมสูททับ กางเกงดำ/กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้น 

(7) 
 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.45 น. 

 
ห้องแกรนด์บอลรูม 6 รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ /ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย และ  

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

09.05 – 09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวฉัตราภรณ์ วิสาละ 

09.20 – 09.25 น. ตอบข้อซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล 

09.25 – 09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายเตชพล  ใจเสมอ 

 09.40 – 09.45 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(8)(8) 
 

 09.45 – 10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวกนกวรรณ  คงสิน  

 10.00 – 10.05 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 

 หัวข้อ   พฤติกรรมผู้บริโภคการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ 
 10.05 – 10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางกชกร  ศิวปรียากูล 
 10.20 – 10.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
หัวข้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรศนูย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 10.25 – 10.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวกัญญารัตน์  สุทธิราช 

 10.40 – 10.45 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
หัวข้อ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน 
การจัดทำแผนพัฒนา กรณีศึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชน 
อำเภอเมืองชุมพร  และเทศบาลตำบลขุนกระทิง   
อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 

10.45 – 11.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกิตติโชค  ทองคลองไทร 

11.00 – 11.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามภารกิจของกรมการปกครอง กรณีศึกษาที่ทำการปกครอง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

11.05 – 11.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวกชพรรณ  นิตินโรดม  

(9) 
 
 11.20 – 11.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนพื้นที่อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

11.25 – 11.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวจิตราภรณ์  อุปการสง 

 11.40 – 11.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 

 หัวข้อ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน: 
บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ ทางการแพทย์ แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

11.45 – 12.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางจุฑารัตน์  ใจกว้าง 

 12.00 – 12.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 

 หัวข้อ แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ 
เทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 12.05 – 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 12.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายชฎิล  ศรีสง 
 12.45 – 12.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
 หัวข้อ คุณลักษณะที่พึงปรงสงค์ของ ปลัดอำเภอ  

(เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวย 
  ความเป็นธรรม  กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร   

12.50 - 13.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
ร.ท.ชัยณรงค์  สุปันตี 

13.05 - 13.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ 
กรณีศึกษา ปลัดอำเภอที่รับราชการในจังหวัดชุมพร  



(9)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
หัวข้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรศนูย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 10.25 – 10.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวกัญญารัตน์  สุทธิราช 

 10.40 – 10.45 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
หัวข้อ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน 
การจัดทำแผนพัฒนา กรณีศึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชน 
อำเภอเมืองชุมพร  และเทศบาลตำบลขุนกระทิง   
อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 

10.45 – 11.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกิตติโชค  ทองคลองไทร 

11.00 – 11.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามภารกิจของกรมการปกครอง กรณีศึกษาที่ทำการปกครอง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

11.05 – 11.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวกชพรรณ  นิตินโรดม  

(9) 
 
 11.20 – 11.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนพื้นที่อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

11.25 – 11.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวจิตราภรณ์  อุปการสง 

 11.40 – 11.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 

 หัวข้อ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน: 
บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ ทางการแพทย์ แห่งหนึ่ง ในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

11.45 – 12.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางจุฑารัตน์  ใจกว้าง 

 12.00 – 12.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 

 หัวข้อ แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ 
เทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 12.05 – 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 12.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายชฎิล  ศรีสง 
 12.45 – 12.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
 หัวข้อ คุณลักษณะที่พึงปรงสงค์ของ ปลัดอำเภอ  

(เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวย 
  ความเป็นธรรม  กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร   

12.50 - 13.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
ร.ท.ชัยณรงค์  สุปันตี 

13.05 - 13.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ 
กรณีศึกษา ปลัดอำเภอที่รับราชการในจังหวัดชุมพร  



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(10)(10) 
 
 13.10 - 13.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวฐิติพร   ธรรมรักษา 
 13.25 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
 หัวข้อ การใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพ่ือ 

การรักษาโรค ในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13.30 - 13.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายธนกิจ  สิทธิพราหมณ์ 

13.45 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13  
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

13.50 - 14.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายธนดล  จรมูสิก 

 14.05 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
หรือโควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในเขต 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  

14.10 - 14.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกรกฎ  พรหมสนิท 

 14.25 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อ 
การจัดการขยะมูลฝอย 

 14.30 - 14.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวมุกฑิดา  คงรักษา 
 



(11)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(10) 
 
 13.10 - 13.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวฐิติพร   ธรรมรักษา 
 13.25 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
 หัวข้อ การใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพ่ือ 

การรักษาโรค ในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13.30 - 13.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายธนกิจ  สิทธิพราหมณ์ 

13.45 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13  
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

13.50 - 14.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายธนดล  จรมูสิก 

 14.05 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
หรือโควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในเขต 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  

14.10 - 14.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายกรกฎ  พรหมสนิท 

 14.25 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อ 
การจัดการขยะมูลฝอย 

 14.30 - 14.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวมุกฑิดา  คงรักษา 
 

(11) 
 
 14.45 - 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
 หัวข้อ อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่  

(BEV) แทนรถยนต์ สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  14.50 - 15.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวรุ่งทิพย์  ภู่เปลี่ยน 
 15.05 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

15.10 - 15.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาววิลาวรรณ  ลิเหล็ก 

 15.25 - 15.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
หัวข้อ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  กรณีศึกษาเทศบาลตาบลตลาดไชยา อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 15.30 - 15.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายศักดิ์ดาธร  โชติกมาศ 

 15.45 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

15.50 - 16.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวศุภลักษณ์  ทองพันธ์ 

 16.05 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ  การศึกษาความมีวินัยของตนเอง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร 
 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(12)(12) 
 

16.10 - 16.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายอัฐพร  บุญสิน 

 16.25 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
     หัวข้อ กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
16.30 -16.45 น.  ผู้อำนวยการหลักสูตรฯกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษา

    ค้นคว้าอิสระและให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - พิธีเปิดและกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและแนะนำ 

การเตรียมตัวสอบประมวล ความรู้  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
   - การแต่งกาย เสื้อตัวในสีขาว สวมสูททับ กางเกงดำ/กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้น 

(12) 
 

16.10 - 16.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายอัฐพร  บุญสิน 

 16.25 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
     หัวข้อ กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
16.30 -16.45 น.  ผู้อำนวยการหลักสูตรฯกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษา

    ค้นคว้าอิสระและให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - พิธีเปิดและกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและแนะนำ 

การเตรียมตัวสอบประมวล ความรู้  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
   - การแต่งกาย เสื้อตัวในสีขาว สวมสูททับ กางเกงดำ/กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้น 



(13)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(13) 
 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.45 น. 

 
ห้องแกรนด์บอลรูม 7  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต / รศ.ดร.เจษฎา  นกน้อย 
 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

09.05 – 09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวเสาวคนธ์   พราหมณ์เอม 

09.20 – 09.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (MITAS) หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

09.25 – 09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายจักรพันธ์  เชื้อพุทธ 

 09.40 – 09.45 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 

 หัวข้อ  ปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

 09.45 – 10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวจันทรัตน์  ชาคำมูล   
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 10.00 – 10.05 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา: 
บ้านร่าหมาด อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

10.05 – 10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
ร.ท.ชาติกล้า   นกเอ้ียงทอง   

 10.20 – 10.25 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

 หัวข้อ การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวน 
หลังการปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

 10.25 – 10.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวณภัทร   มานะเวช   

 10.40 – 10.45 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

 หัวข้อ การปรับตัวของธุรกิจโรงเเรมผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส 
10.45 – 11.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางพยุงทิพย์   พละโสม 
11.00 – 11.05 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
 หัวข้อ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

สำนักงานอัยการภาค 8 
 11.05 – 11.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวพิชญา   คล้ายคลึง 
 11.20 – 11.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
 หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานบริการของรีสอรท์ใน 

เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  
11.25 – 11.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายพีรวิชญ์  ชินบุตร     
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 11.40 – 11.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
 หัวข้อ อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมและ 

ที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11.45 – 12.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางมิรันตี  ฤทธิ์รังสรรค์ 
 12.00 – 12.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
 หัวข้อ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับ covid-19 และวิธีการรับมือ 

กรณีศึกษาภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน) ในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 12.05 – 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 12.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวจุฑามาศ  บัวทอง 
 12.45 – 12.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
 หัวข้อ การรับรู้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการกรมสอบสวน 

คดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12.50 - 13.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายศศธร  ลิ่มสายควร 
13.05 - 13.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

หัวข้อ การเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการออกโฉนดที่ดินของ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 13.10 - 13.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวสุชาฎา  วงศ์รอด   

 13.25 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

 หัวข้อ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 
 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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13.30 - 13.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายอธิษฐ์   ปิยนามวาณิช   
13.45 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
 หัวข้อ การศึกษา อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการ 

โรงแรม/ห้องพักในจังหวัดพังงา 
13.50 - 14.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายอภิวัฒน์   สนิมทอง 
 14.05 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
 หัวข้อ  ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ 

ของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 14.10 - 14.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวอภิษฐา   เกษสุริยงค์   
 14.25 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
 หัวข้อ การศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์กรกับ 

การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์
ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 

 14.30 - 14.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวอัจฉรา   ศรียาภัย 

 14.45 - 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 

 หัวข้อ  คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี   



(17)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 14.50 - 15.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวอาริยา   ถาวรสุข   
 15.05 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ  วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน 
กรณีศึกษา ธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15.10 - 15.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายนิติธรรม   สิงห์เทพ 

 15.25 - 15.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
    หัวข้อ  ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองใน 

ประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
15.30 - 15.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายภาณุทัตต์   แซ่เหลา 
 15.45 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
    หัวข้อ  ทัศนคติ ความเข้าใจ และความพร้อม ของวิศวกรโยธา  

ต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

15.50 - 16.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางวนิดา   สุขอุ่น 

 16.05 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

     หัวข้อ  แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของ 
บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8  



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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16.10 - 16.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายวรวิทย์  พูลศรี    

 16.25 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
     หัวข้อ  วิเคราะห์ผลจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะพะงัน 

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
16.30 -16.45 น.   ผู้อำนวยการหลักสูตรฯกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ  และให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - พิธีเปิดและกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและแนะนำ 

การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
   - การแต่งกาย เสื้อตัวในสีขาว สวมสูททับ กางเกงดำ/กระโปรงดำ  รองเท้าหุ้มส้น  



(19)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.45 น. 

 
ห้องแกรนด์บอลรูม 8  รศ.ดรวิวัฒน์ชัย  อัตถากร / อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล 
 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

09.05 – 09.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
   นางสาวพนิตนันท์   พุ่มประพันธ์   
09.20 – 09.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง  

09.25 – 09.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายพิริยะ   นราพัฒน์   

 09.40 – 09.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ   แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ 
สำหรับปลูกกล้วยหอมทองกรณีศึกษา พ้ืนที่ อำเภอละแม 
อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

09.45 – 10.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
ร.ต.อ.วิษณุ  จินาวงษ ์   

(19) 
 
 

 
 

กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.45 น. 

 
ห้องแกรนด์บอลรูม 8  รศ.ดรวิวัฒน์ชัย  อัตถากร / อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล 
 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

09.05 – 09.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
   นางสาวพนิตนันท์   พุ่มประพันธ์   
09.20 – 09.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง  

09.25 – 09.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายพิริยะ   นราพัฒน์   

 09.40 – 09.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ   แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ 
สำหรับปลูกกล้วยหอมทองกรณีศึกษา พ้ืนที่ อำเภอละแม 
อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

09.45 – 10.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
ร.ต.อ.วิษณุ  จินาวงษ ์   



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 10.00 – 10.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ   ปัจจัยที่มีผลต่อการติดตั้งระบบติดตามผู้ต้องหาตาม
หมายจับ ในการสัญจรทางน้ำ กรณีศึกษา พ้ืนที่รับผิดชอบ  
กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ  

10.05 – 10.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายสัพพวิชช์   สีรยากรณ์   

 10.20 – 10.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
หัวข้อ การสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 10.25 – 10.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวอรอนงค์   ศรีสวัสดิ์   

 10.40 – 10.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน กรณีศึกษา: ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.45 – 11.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายเอกนาท   วาณิชย์เจริญ 

11.00 – 11.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
หัวข้อ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับโควิทและวิธีการรับมือ 
กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย อำเภอ เกาะพงันและอำเภอเกาะเต่า 
ด้านการท่องเที่ยว 

 11.05 – 11.20 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวชรินทร์ทิพย์   ธรรมรงค์ 

 11.20 – 11.25 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
หัวข้อ การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตำบล (ศส.ปชต.) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แก้ไขชื่อเรื่องตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ) 



(21)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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11.25 – 11.40 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวฐิตาพร   นพรัตน์ 

 11.40 – 11.45 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
หัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ของ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: บ้านแหลม อำเภอหน้าทับ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11.45 – 12.00 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายทิว  วงศ์สวัสดิ ์

 12.00 – 12.05 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
หัวข้อcวัฒนธรรมองค์การระบบราชการ คุณภาพชีวิตการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

12.05 – 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 12.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายธนพล  ธนอดิโรจน์ 
12.45 – 12.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
 หัวข้อ  การจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์สุราษฎร์ธานี  

กรณีศึกษา การบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรม
สัมนาวิชาการรุ่น 28 

12.50 - 13.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวธรรมภรณ์  วิธธีรรม 

 13.05 - 13.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
หัวข้อ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  กรณีศึกษา:  
บริษัท XYZ จำกัด 
 
 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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13.10 - 13.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายพงศ์วิชญ์  อินทร์ไหม 

13.25 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

หัวข้อ  ศึกษาประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วง 
ล้ำลำน้ำ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 13.30 - 13.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายภิปูณฐ์  ศรีประพันธ์ 

 13.45 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวขอ้  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13.50 - 14.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายมานิตย์  ทวีศักดิ์ 

14.05 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวข้อ  การจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหา 
ราคายางพาราตกต่ำ 

14.10 - 14.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวเมทิน ี เกษรัตน์ 

 14.25 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ แรงจูงใจที่มอิีทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
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13.10 - 13.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายพงศ์วิชญ์  อินทร์ไหม 

13.25 - 13.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วง 
ล้ำลำน้ำ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
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องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 13.30 - 13.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายภิปูณฐ์  ศรีประพันธ์ 

 13.45 - 13.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 

 หัวขอ้  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13.50 - 14.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
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14.05 - 14.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
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14.10 - 14.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นางสาวเมทิน ี เกษรัตน์ 

 14.25 - 14.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต 
หัวข้อ แรงจูงใจที่มอิีทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
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 13.30 – 14.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวรพัพัฒน์  วิชัยดิษฐ 
 14.45 – 14.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ 
 หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินมา 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  14.50 - 15.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายวุฒิ  ศรีโพธิ์ชัย 
 15.05 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
 หัวข้อ  การกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเป็นเมือง 

อัจฉริยะในด้านสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
15.10 - 15.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายศุภชัย  อุไร 
 15.25 - 15.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของบริการ
แพทยแ์ผนไทย ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

15.30 - 15.45 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
นายสิรวิชญ์  ศรีฟ้า 

 15.45 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
    หัวข้อ การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การลงทุนติดตั้ง 

โซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
15.50 - 16.05 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม 
 16.05 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
หัวข้อ การศึกษาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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16.10 - 16.25 น.   นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  

นางสาวอัญชิษฐา  สังคโร 
 16.25 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ  การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

16.30 -16.45 น.   ผู้อำนวยการหลักสูตรฯกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระและให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - พิธีเปิดและกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและแนะนำ 

การเตรียมตัวสอบประมวล ความรู้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
   - การแต่งกาย เสื้อตัวในสีขาว สวมสูททับ กางเกงดำ/กระโปรงดำ  รองเท้าหุ้มส้น 
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นางสาวอัญชิษฐา  สังคโร 

 16.25 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
หัวข้อ  การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัด
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16.30 -16.45 น.   ผู้อำนวยการหลักสูตรฯกล่าวปิดการนำเสนอผลงานการศึกษา 
ค้นคว้าอิสระและให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
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สารบัญ 

 
บทความวิจัย หน้า 
  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนและ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัยเครือข่ายบริการสุขภาพ  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กชกร ศิวปรียากูล 

 

1 

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา พ้ืนที่อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กชพรรณ นิตินโรดม 
 

12 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า ของท๊อปส์ออนไลน์  
(Tops Online) 
กนกวรรณ  คงสิน 

 

22 

การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อการกำจัดขยะมูลฝอย 
กรกฏ พรหมสนิท 

 

35 

การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำแผนพัฒนา กรณีศึกษา 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร  และ เทศบาลตำบลขุนกระทิง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
กัญญารัตน์ สุทธิราช 

 

44 

การสำรวจสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการ
ปกครอง กรณีศึกษา: ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
กิตติโชค ทองคลองไทร 

61 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(26)
(26) 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จักรพันธ์ เชื้อพุทธ 
 

78 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา:  ชุมชนบ้านร่าหมาด  
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
จันทรัตน์ ชาคำมูล 

 

94 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน: บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
จิตราภรณ์  อุปการสง 

 

113 

การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จุฑามาศ บัวทอง 

 

125 

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะของเทศบาล  กรณีศึกษา เทศบาลบ้าน
ใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จุฑารัตน์ ใจกว้าง  

 

139 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล  
ฉัตราภรณ์ วิสาละ 

 

151 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)  ผู้รับผิดชอบงานอำนวย
ความเป็นธรรม กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
ชฎิล  ศรีสง 
 

170 



(27)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(27) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

ตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ชรินทร์ทิพย์ ธรรมรงค์ 

 

188 

การศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ชัยณรงค์  สุปันตี 

 

201 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา
กระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7  
ชาติกล้า นกเอ้ียงทอง 
 

216 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CREATIVE INDUSTRY 
VILLAGE: CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: บ้านแหลม  
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฐิตาพร นพรัตน์ 

 

228 

การใช้ยาชุด และยาแผนโบราณท่ีผิดกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค ในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ 
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ฐิติพร ธรรมรักษา 
 

250 

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19  กรณีศึกษาเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ณ ภัทร  มานะเวช 

 

264 

  
  



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(28)
(28) 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร การท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติในเขตตำบลเพชรพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เตชพล  ใจเสมอ 
 

281 

วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงาน บุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
ทิว วงศ์สวัสดิ ์

 

302 

ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ธนกิจ  สิทธิพราหมณ์ 
 

320 

ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียน ของพ่อค้าคนกลางใน
เขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ธนดล จรมูสิก 
  

336 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูล การบริหารจัดทำ กิจกรรมนิด้า
สัมพันธ์ และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ รุ่น 28 กรณีศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี  
ธนพล ธนอดิโรจน์ 
 

345 

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 กรณีศึกษา: บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด 
ธรรมภรณ์  วิธธีรรม 
   

356 

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
นิติธรรม สิงห์เทพ 
 

369 



(29)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(29) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่ง

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ   
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม 

 

386 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง  
พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์ 

 

402 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8  
พยุงทิพย์ พละโสม 
 

418 

แนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
พิชญา คล้ายคลึง 
 

430 

แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วยหอมทอง 
กรณีศึกษาพ้ืนที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
พิริยะ นราพัฒน์ 

 

442 

อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม  
ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พีรวิชญ์  ชินบุตร 
 

458 

ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภาณุทัตต์ แซ่เหลา 
 

478 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(30)
(30) 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ภิปูณฐ์ ศรีประพันธ์ 
 

501 

การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำของ
การยางแห่งประเทศไทย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มานิตย์ ทวีศักดิ์ 
  

512 

ผลกระทบ Covid-19 และวิธีการรับมือ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มิรันตี ฤทธิ์รังสรรค์ 

 

525 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มุกฑิดา คงรักษา 
   

539 

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
เมทินี เกษรัตน์ 
 

552 

ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รพีพัฒน์  วิชัยดิษฐ 
 

570 

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รุ่งทิพย์  ภู่เปลี่ยน 
 

588 



(31)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(31) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายงานธุรการ 

สำนักงานอัยการภาค 8  
วนิดา สุขอุ่น 
 

602 

การวิเคราะห์ผลจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน เกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
วรวิทย์ พูลศรี 
 

621 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา   
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
วิลาวรรณ ลิเหล็ก 

 

632 

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ  ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ในการสัญจรทางน้ำ กรณีศึกษา พ้ืนที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กอง
บังคับการตำรวจน้ำ  
วิษณุ จินาวงษ์ 
 

647 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อช่วยพัฒนาสังคม
ผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
วุฒิ ศรีโพธิ์ชัย 
 

663 

การเพ่ิมความรวดเร็วในงานด้านการออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน 
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศศธร  ลิ่มสายควร 

 
 

 

676 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(32)
(32) 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศักดิ์ดาธร โชติกมาศ 
 

689 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของบริการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศุภชัย  อุไร 
 

705 

การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร  
ศุภลักษณ์ ทองพันธ์ 
 

717 

การสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
สัพพวิชช์ สีรยาภรณ์ 

744 

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ  ภาคครัวเรือน  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สิรวิชญ์ ศรีฟ้า 
 

753 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
สุชาฎา วงศ์รอด 
 

763 

แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) หน่วยงานใน กระทรวงสาธารณสุขของ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสาวคนธ์ พราหมณ์เอม 
 

781 



(33)

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(33) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
การศึกษาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา 

เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุทธิพงษ์  คล้ายอุดม 
 

798 

อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา  
อธิษฐ์  ปิยนามวาณิช 
 

816 

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหารหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา  
อภิวัฒน์ สนิมทอง 
 

833 

การศึกษาบรรยากาศภายในองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  
อภิษฐา เกษสุริยงค์ 
 

852 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกรณีศึกษา:  
ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อรอนงค์ ศรีสวัสดิ์ 
 

866 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อ
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อัจฉรา  ศรียาภัย 
 

883 

การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อัญชิษฐา สังคโร 
 

903 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

(34)
(34) 

 

บทความวิจัย หน้า 
  
บทวิเคราะห์กระบวนการในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง  
อัฐพร บุญสิน 
 

920 

วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษาธนาคารปูม้าชุมชน 
ตำบลพุมเรียง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อาริยา  ถาวรสุข 
 

931 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับโควิดและวิธีการรับมือ กรณีศึกษา เกาะสมุยเกาะพงัน และ
เกาะเต่า ด้านการท่องเที่ยว  
เอกนาท วาณิชย์เจริญ 
 

950 

 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชน
และศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัยเครือข่ายบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กชกร ศิวปรียากูล* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ
ชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยส่วนบุคคล และค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสุขในการการปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่ใช้ข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดย
แหล่งข้อมูลมาจากกลุ่มบุคลากรหลัก ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคลากรทั้งหมด 10 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 1 คน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ 1 คน หัวหน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย 1 คน รองหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น ความสำเร็จของงาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัจจัยภายนอกในการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน สถานะและสภาพการปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่ นคงในงาน 
และการปกครองบังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อความสุขในการการปฏิบัติงานของบุคลากรปัจจัยส่วน
บุคคลเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรใน
หน่วยงานให้เกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและความสามารถ หากตอบสนองปัจจัยเหล่ านี ้ของ 
 

 
*  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชน
และศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัยเครือข่ายบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กชกร ศิวปรียากูล* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ
ชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยส่วนบุคคล และค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสุขในการการปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่ใช้ข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดย
แหล่งข้อมูลมาจากกลุ่มบุคลากรหลัก ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคลากรทั้งหมด 10 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 1 คน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ 1 คน หัวหน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย 1 คน รองหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น ความสำเร็จของงาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัจจัยภายนอกในการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน สถานะและสภาพการปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่ นคงในงาน 
และการปกครองบังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อความสุขในการการปฏิบัติงานของบุคลากรปัจจัยส่วน
บุคคลเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรใน
หน่วยงานให้เกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและความสามารถ หากตอบสนองปัจจัยเหล่ านี ้ของ 
 

 
*  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



2

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ผู ้ปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั ้งใจทำงานจนสุดความสามารถ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบ
ของความสุขซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรงแต่มีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่
สิ่งจูงใจแต่สามารถทำให้บุคลากรพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได้ 
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บทนำ 
 

 ความสุขในการปฏิบัติงานนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่จะมีความสุขในการปฏิบัติงานนั้นมีปัจจัยเป็นองค์ประกอบหลายประการใน
จัดการองค์กรยุคใหม่ฝ่ายบริหารสามารถสร้างให้องค์กรมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีเป็นมิตร
บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีและเกิดความสุขในการปฏิบัติงานต่อองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การทำงาน จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีความทุ่มเท สนุกสนานกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่สิ ่งที่
องค์กรคาดหวัง เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำพาองค์กรให้ไปสู่
จ ุดมุ ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมชาย เสนีวงษ์ , 2558) โดยเฉพาะบุคลากรที ่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่ าง
ราบรื่น จะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความสุข
ในการปฏิบัติงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุก ๆ องค์กรต้องรักษาไว้  
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ปัจจัยค้ำจุน โดยปัจจัยจูงใจประกอบด้วย การประสบความสำเร็จในงาน การได้รับมอบหมายงาน การ
ได้รับคำชื่นชมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานรวมถึงลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
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สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ความมั่นคงในงานและ
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 ปัจจุบันโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ได้ยกฐานะเป็น 800 เตียง  มี
ความสามารถในการรักษาเกือบเท่าเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร มีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญใน
ทุกสาขา มีเครื่องมือตรวจรักษาที่ค่อนข้างทันสมัย มีอาคารพักรักษาที่สะอาดและสะดวกสบาย ดังนั้น 
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ จึงศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติของบุคลากร
ศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล สุ
ราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการให้บริการต่อภาค
ประชาชนต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือค้นหาปัจจัยส่วนบุคคลอีกทั้งเพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพ
ชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การศึกษาครั้งนี้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 
สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2563 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษางานที่
เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมข้ันแรกเพ่ือนำมาประกอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวคิด 
รวมทั้งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึง
ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการกลุ่ม Focus Groups ในรูปแบบการ
ประชุมกลุ่ม (Group Meeting) ในวันที่ 14 กันยายน 2563 จำนวน 10 คน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน
และศูนย์บริการสาธารณสุขเมือง ศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี อำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ผลการศึกษา 

 
 การเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศนูย์
สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูมิ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ หัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมือง ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ โดยการประชุมกลุ่ม (Focus Group) และศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย โดย
ได้ทำการเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี 
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 ปัจจัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น ความสำเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะของการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ  
 1)  ด้านความสำเร็จของงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นมีรูปแบบการจัดการบริการ มีกิจกรรม
สาธารณสุข มูลฐานของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนจะได้มีสถานที่เป็นศูนย์รวมในการให้บริ การด้าน
สุขภาพอนามัย มีการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้และและข้อมูลข่าวสารของชุมชน เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านสุขภาพ อนามัย แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยสนับสนุนด้านวิชาการ และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีการ
สนับสนุนการรวมกลุ่ม เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสำเร็จ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ศูนย์สุขภาพชุมชนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 2)  การได้รับการยอมรับนับถือ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
กลุ่มเพ่ือน บุคคลอื่นทั่วไป และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี การปฏิบัติงาน
ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัยมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและให้การเคารพต่อการปฎิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝ่ายส่งผลให้มีกำลังใจในการทำงานทำให้การปฎิบัติงานเกิดความสำเร็จ  
 3)  ด้านลักษณะงาน ในการปฎิบัติงานของแต่ละฝ่ายนั้นเป็นไปตามลักษณะของงานที่ทำซึ่ง
โดยปกติแล้วในการปฎิบัติงานอาจมีความจำเจไปบ้างเนื่องจากแต่ละบุคคลมีหน้าที่ในการปฎิบัติงาน
โดยเฉพาะของตนเอง ไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฎิบัติงาน  
 4)  ด้านความรับผิดชอบ หากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอำนาจในการ
รับผิดชอบงานบุคลากรทุกฝ่ายยินดีที่จะได้รับการมอบหมายให้ปฎิบัติงานนั้น  
 5)  การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตำแหน่งของบุคลากรในทางที่ดีขึ้นส่งผลต่อความสุขใน
การปฎิบัติงานมากขึ้นไปด้วย มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฎิบัติงานเนื่องจากความก้าวหน้าเป็น
กำลังใจให้บุคคลนั้น ๆปฎิบัติงานได้ต่อไปอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานตื่นตัว
และต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 ปัจจัยภายนอกในการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ความสัมพันธ์
กับบุคลากรภายในหน่วยงาน สถานะและสภาพการปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงใน
งาน และการปกครองบังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อความสุขในการการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ  
 1)  เงินเดือน เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้ตอบ
แทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทำให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมาก ส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว
ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
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 2)  ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
ความก้าวหน้าของตำแหน่งงานนั้นจะมองถึงการพร้อมที่จะรับการปฎิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆเสมอ มี
ความคุ้มค่าท่ีลงมือปฎิบัติงานและมีความกล้าจะเผชิญหน้ากับปัญหา ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานจึง
เป็นอกีสิ่งสำคัญที่ทำให้เกดิความสุขในการปฎิบัติงาน  
 3)  ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน มีความ
เชื่อมั่นให้กับเพื่อนร่วมงาน มีการเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน มีการปรับตัวเองให้เข้าได้กับเพื่อนร่วมงาน 
สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงาน สร้างความเป็นมิตร มองหาส่วนดีและยอมรับความสามารถ
ของเพ่ือนร่วมงาน  
 4)  ด้านสถานะและสภาพการปฎิบัติงาน นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ แล้วทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า มีแนวทางหรือ
โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานสถานะและ
สภาพการปฎิบัติงานจึงเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  
 5)  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว เปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิต
ส่วนตัวนอกหน่วยงานอย่างสมดุล คือไม่กดดันผู้ปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานมากเกินไป สามารถทำ
ได้ด้วยโดยแบ่งภาระงานตามหน้าที่ให้ปฎิบัติงานอย่างเหมาะสมตรงตามวิชาชีพ ได้ใช้ชีวิตส่วนตัว
อย่างเพียงพอ  
 6)  ด้านความมั่นคงในงาน มีความมั่นคงในงานเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและมี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งความมั่นคงในงานยังเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้มีความขยันหมั่นเพียร 
สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นแรงจูงใจให้เกิดขวัญและกำลังใจ ก่อให้เกิดความจงรกัภักดี 
ความสามัคคี สร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานต่อนโยบายและวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน  
 7)  ด ้านการปกครองบ ังคับบ ัญชา การปฏ ิบ ัต ิ งานในองค ์กรผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาและ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถสื ่อสารเพื ่อร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของหน่วยงานได้ โดย
ผู้บังคับบัญชาจะทำหน้าที่อำนวยการให้นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่บุคลากร
ในหน่วยงานและและรับฟังข่าวสารข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของบุคลากรเป็นอย่างดี 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารศึกษางานที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี ่ยวข้องแล้ว ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บ
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 2)  ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
ความก้าวหน้าของตำแหน่งงานนั้นจะมองถึงการพร้อมที่จะรับการปฎิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆเสมอ มี
ความคุ้มค่าท่ีลงมือปฎิบัติงานและมีความกล้าจะเผชิญหน้ากับปัญหา ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานจึง
เป็นอกีสิ่งสำคัญที่ทำให้เกดิความสุขในการปฎิบัติงาน  
 3)  ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน มีความ
เชื่อมั่นให้กับเพื่อนร่วมงาน มีการเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน มีการปรับตัวเองให้เข้าได้กับเพื่อนร่วมงาน 
สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงาน สร้างความเป็นมิตร มองหาส่วนดีและยอมรับความสามารถ
ของเพ่ือนร่วมงาน  
 4)  ด้านสถานะและสภาพการปฎิบัติงาน นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ แล้วทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า มีแนวทางหรือ
โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานสถานะและ
สภาพการปฎิบัติงานจึงเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  
 5)  ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว เปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิต
ส่วนตัวนอกหน่วยงานอย่างสมดุล คือไม่กดดันผู้ปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานมากเกินไป สามารถทำ
ได้ด้วยโดยแบ่งภาระงานตามหน้าที่ให้ปฎิบัติงานอย่างเหมาะสมตรงตามวิชาชีพ ได้ใช้ชีวิตส่วนตัว
อย่างเพียงพอ  
 6)  ด้านความมั่นคงในงาน มีความมั่นคงในงานเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและมี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งความมั่นคงในงานยังเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้มีความขยันหมั่นเพียร 
สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและเป็นแรงจูงใจให้เกิดขวัญและกำลังใจ ก่อให้เกิดความจงรกัภักดี 
ความสามัคคี สร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานต่อนโยบายและวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน  
 7)  ด ้านการปกครองบ ังคับบ ัญชา การปฏ ิบ ัต ิ งานในองค ์กรผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาและ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถสื ่อสารเพื ่อร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของหน่วยงานได้ โดย
ผู้บังคับบัญชาจะทำหน้าที่อำนวยการให้นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่บุคลากร
ในหน่วยงานและและรับฟังข่าวสารข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของบุคลากรเป็นอย่างดี 
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 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารศึกษางานที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี ่ยวข้องแล้ว ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บ

7 
 
รวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการกลุ่ม Focus Groups ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม (Group Meeting) 
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล  
สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อค้นหาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความสุขใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย ทำให้ผู้วิจัยได้
ค้นพบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฎิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในด้านปัจจัยด้าน
ความสำเร็จของงาน คือ บุคลากรสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสำเร็จอย่างดีทำให้บุคลากร
มีความสุขในการปฎิบัติงาน ปัจจัยต่อมา คือ ปัจจัยการได้รับการยอมรับนับถือ เช่น ได้รับการยอมรับ 
นับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และประชาชนทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้
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 จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและ
ความสามารถ หากตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ
ตั้งใจทำงานจนสุดความสามารถ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้นและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบของความสุขซึ่งไม่เกี ่ยวกับตัวงานโดยตรงแต่มีความ
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจแต่สามารถทำให้บุคลากรพึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน
ได้ หน่วยงานจะสร้างความสุขในการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานนั้นไม่เป็นเรื่องของหน่วยงานเพียง
อย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือทั้งสองฝ่าย คือ ในส่วนของนายจ้างหรือฝ่ายองค์กรและ
ฝ่ายลูกจ้างหรือพนักงาน โดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

  
 ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไก ขั้นตอนที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายตามวิชาชีพ เช่น การสร้างทีมสนับสนุนการปฏิบัติและการให้
คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากรโดยคำนึงถึงความต้องการของบุคลากร เช่น สนับสนุนหรือ ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา ในด้านที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของตน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์
สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้
ข้อมูล ข้อแนะนำ และคำปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งกำลังใจจากกัลยาณมิตรหลายท่าน โดยเฉพาะ
บุคลากร ศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองศรีวิชัย เครือข่ายบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ซึ่ งทำให้การศึกษาครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น  
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รศ.พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ในฐานะที่
ปรึกษาของผู้เขียน ที่ให้ความเมตตาและกรุณาในการอบรมสั่งสอนแนะนำ ให้ความรู้ในการดำเนินการ
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วิจัยในทุกข้ันตอนเป็นอย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา คำปรึกษาแนะนำ ส่งผลให้การศึกษาสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่าน
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาสร้างความรู้ให้แก่ผู ้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้ าที่ของคณะ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งขอขอบคุณเพ่ือน ๆ MPA สุราษฎร์ธานีทุก ๆ คนสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดีมาโดยตลอด  
 ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณพ่อบวร คุณแม่นรินทรา นิยมยาตรา บิดามารดา และ
ครอบครัวนิยมยาตรา ที่เป็นกำลังใจ ที่สำคัญคือให้ทนุสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพ
ราชการสังกัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กัลยาณมิตรที่ชี้แนะข้าพเจ้าให้ศึกษาปริญญามหาบัณฑิตใน
สถาบันอันทรงเกียรติ อยู่เคียงข้างและส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งคอยเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนมาโดยตลอด 
จนกระท่ังมีความสำเร็จในวันนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
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การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา 
พื้นที่อำเภอเมอืงจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กชพรรณ นิตินโรดม* 
 

บทคัดย่อ 
 

นักศึกษาพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และเพ่ือเสนอมาตราการในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนาและค่าไควสแควร์ 

ผลการศึกษาพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา เป็นชายร้อยละ 74.5 หญิงร้อยละ 
25.5 อายุที่เริ ่มสูบครั้งแรก 13-15 ปี ร้อยละ 35.75 อายุเฉลี่ยของการสูบบุหรี่ครั ้งแรกคือ 16.51 ปี 
สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่คือ สูบตามเพื่อน ร้อยละ 37.25 สถานที่ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ คือสูบที่บ้าน/หอพัก 
ร้อยละ 65.75 มีพ่ีชาย/น้องชายสูบบุหรี่ร้อยละ 44.98 พ่อสูบบุหรี่ร้อยละ 26.14 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
สูบบุหรี่ทุกวัน วันละ 11-20 มวน   สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
นักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุและระดับ
การศึกษา 2) ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ 3) ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ 4) การสูบบุหรี่ของ
คนใกล้ชิด  

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาและความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษารวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัดในการป้องกันการสูบบบุหรี่ การปลูกฝังทัศนคติและเป็นต้นแบบที่ถูกต้องต่อการไม่สูบบุหรี่  
 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการสูบบุหรี่, นักเรียนนักศึกษา, จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนาและค่าไควสแควร์ 

ผลการศึกษาพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา เป็นชายร้อยละ 74.5 หญิงร้อยละ 
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บทนำ 
 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยเนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งเสพติด
ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีขายอย่างถูกกฎหมาย จึงทำให้บุหรี่สามารถท่ีจะเข้าถึงผู้เสพได้อย่างทั่วถึง
ซึ่งบุหรี่นั้นก่อให้เกิดโทษต่าง ๆ มากมายทั้งต่อผู้สูบเองและบุคคลรอบข้างนอกจากนี้ยังพบว่าบุหรี่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้บริโภคยาสูบที่
อายุมากกว่า 15 ปี ประมาณ 11 ล้านคน การบริโภคยาสูบมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางกาย 
ต่าง ๆ และมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กอีกด้วย การบริโภคยาสูบนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพแล้วยิ่งเป็นภาระต่อครอบครัวและเพิ่มภาระต่อการบริการด้านสุขภาพของรัฐบาล  เนื่องจาก
ในแต่ละปีคนไทยที่บริโภคยาสูบเป็นประจำต้องเสียเงินจากการซื้อยาสูบมาบริโภคในภาพรวมปีละ
มากกว่า 43,000 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศและต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก 

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื ่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2560 พบว่าจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 
10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 9.4 ล้านคน (ร้อยละ 16.8) สูบ
นาน ๆ ครั้ง 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.3) เมื่อพิจารณาจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 25-44 ปี มี
อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 21.9) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-24 ปี (ร้อยละ 20.7) ช่วงอายุ 45-
59 ปี (ร้อยละ 19.1) กลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 14.4) และกลุ่มเยาวชนหรือผู้ที่มี
อายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 9.7)  

สำหรับสถานการณ์การสูบบุหรี่ในภาคใต้พบว่ามีสถิติการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือ
สองสูงสุดของประเทศและอัตราการสูบบุหรี่ลดลงน้อยที่สุด   คือ  ลดลงร้อยละ 13.1 โดยภาคเหนือมี
อัตราการสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 43.3 ภาคอีสานร้อยละ 40.0 ภาคกลางร้อยละ 37 และค่าเฉลี่ยของ
อัตราการลดของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 35.3 ผลสำรวจในปี พ.ศ.2558 พบว่า ในภาคใต้ มีผู้สูบบุหรี่ 1.8 
ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 15-18 ปี 59,300 คน โดยตามสถิติแล้วผู้ที่ไม่สามารถเลิกสูบได้ 
ครึ่งหนึ่งจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

จากปัญหาดังกล่าวมานั ้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
นักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้สามารถนำผลการศึกษาวิจัยไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน เพื่อพัฒนาเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพเป็นทรัพยากรสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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พรรณนาและค่าไควสแควร์ 
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สูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
นักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุและระดับ
การศึกษา 2) ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ 3) ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ 4) การสูบบุหรี่ของ
คนใกล้ชิด  

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาและความสำคัญของ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษารวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัดในการป้องกันการสูบบบุหรี่ การปลูกฝังทัศนคติและเป็นต้นแบบที่ถูกต้องต่อการไม่สูบบุหรี่  
 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการสูบบุหรี่, นักเรียนนักศึกษา, จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพ้ืนที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเพ่ือ
เสนอมาตราการในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพ้ืนที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากแหล่งปฐมภูมิ กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและค่า
ไควสแควร์โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยครึ่งหนึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 16-20 
ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.75 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 19.24 ปี อายุมากที่สุด 27 ปี และอายุน้อยที่สุด 14 
ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด ร้อยละ 50 นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
ในบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 82.25 โดยผู้สูบบุหรี่เป็นพี่ชาย/น้องชายมากที่สุด ร้อยละ 44.98 
รองลงมาเป็นพ่อ ร้อยละ 26.14  

ตัวแปรอิสระ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล 
2. ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ 
3. ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ 
4. การสูบบุหรี่จากคนใกล้ชิด 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนนักศึกษา 
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2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เริ่มสูบเมื่อ
อายุระหว่าง 13-15 ปี ร้อยละ 35.75 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงอายุ 16-18 ปี ร้อยละ 34.50 อายุเฉลี่ย 
16.51 ปี เริ่มสูบอายุน้อยที่สุด 10 ปี และอายุมากที่สุด 21 ปี สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่คือ สูบตามเพื่อน 
ร้อยละ 37.25 รองลงมาคือ แค่ทดลองอยากสูบ ร้อยละ 36 สูบเพื่อคลายเครียด ร้อยละ 19.25 
ตามลำดับ อัตราการสูบบุหรี่ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ทุกวัน ร้อยละ 72.75 และ
ปริมาณการสูบ 11-20 มวน/วัน ร้อยละ 40 และชนิดบุหรี่ที่สูบมากที่สุด คือ บุหรี่ธรรมดา ร้อยละ 
67.75 ลักษณะการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ สูบบางเวลาหรือเฉพาะตอนเข้าสังคม ร้อยละ 56.75 รองลงมา
สูบเป็นประจำ ร้อยละ 31.50 และเคยสูบบุหร่ี (ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว) ร้อยละ 9 และพบว่ามีการสูบ
บุหรี่ในช่วงที่อยู่กับเพื่อนมากที่สุด ร้อยละ 35.75 รองลงมาสูบเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 25 ได้
บุหรี่มาสูบโดยซื้อจากร้านค้าสะดวกซื้อมากที่สุด ร้อยละ 57.75 ซื้อจากร้านค้าของชำ ร้อยละ 19.25 
ซื้อบุหรี่ยี่ห้อ L&M มากที่สุด ร้อยละ 40 รองลงมาคือ  ยาเส้น ร้อยละ 22 และ WINSTON ร้อยละ 12  
ตามลำดับ  และการซื้อบุหรี่ 1 ซอง (20 มวน) ในราคา 60 เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.50 ในช่วง 30 
วันที่ผ่านมาจ่ายเงินในการซื้อบุหรี่เฉลี่ย 1,299 บาท ส่วนใหญ่จ่ายเงินซื้อ 600-1,500 บาท ใช้จ่ายเงิน
ซื้อบุหรี่น้อยที่สุด 300 บาท มากที่สุด 3,000 บาท ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 7,283.75 บาท 
ส่วนใหญ่ได้รับเงินค่าใช้จ่าย 2,000-6,000 บาท ร้อยละ 46.75 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายมากที่สุด 17,000 
บาท น้อยที่สุด 2,000 บาท พบว่านักเรียนนักศึกษาที่ซื้อบุหรี่ไม่ได้รับการปฏิเสธการซื้อจากร้านค้า
ผู้ขายไม่คำนึงเกณฑ์อายุที่กำหนด ร้อยละ 54.75 รองลงมามีผู้ขายที่ปฏิเสธการขาย เนื่องจากอายุไม่
ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 34 สถานที่ที่ส่วนใหญ่สูบบุหรี่คือ ที่บ้าน/หอพัก ร้อยละ 65.75 รองลงมา
คือ ร้านอาหาร ผับ บาร์ ร้อยละ 15 ที่บ้านเพื่อนและในงานสังคม มีสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.50 
ตามลำดับ 

3) ความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่คิดว่าหากมีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนสูบ
บุหรี่ จะสูบแน่นอน ร้อยละ 51.25 และมีคนในครอบครัวพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ร้อยละ 
80.75 โดยส่วนใหญ่รู้กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ-จำหน่ายบุหรี่ ร้อยละ 94.25 และมีความเห็นว่าการสูบ
บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน ร้อยละ 84.00 มีความคิดเห็นว่าควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อ
บุคคลรอบข้าง ร้อยละ 93.75 คิดว่าราคาบุหรี่แพงเกินไป ร้อยละ 89.75 และไม่เห็นด้วยกับการที่
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน ร้อยละ 77.25 คิดว่าผู้ชายที่ สูบ
บุหรี่ดูน่าสนใจมากกว่าผู้ชายที่ไม่สูบ ร้อยละ 57.75 และผู้หญิงที่สูบบุหรี่ดูน่าสนใจน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่
สูบ ร้อยละ 83.00 และไม่เลิกคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 94.25 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าซองบุหรี่
แบบเรียบไม่สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 82 และคิดว่าการสูบบุหรี่จะสามารถนำไปสู่การ
ทดลองยาเสพติดชนิดอื่นได้ ร้อยละ 59.25 รองลงมาคิดว่าอาจจะได้ ร้อยละ 25 
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4) ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่นักเรียนนักศึกษา ในระยะเวลาอีก 12 เดือนข้างหน้า อาจจะสูบ
ต่อ ร้อยละ 39.25 อาจจะไม่สูบ ร้อยละ 37.50 และในอีก 5 ปีข้างหน้าไม่สูบบุหรี่แน่นอน ร้อยละ 58.75 
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าถ้ามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี่ คิดว่าไม่เป็นการยากอย่างแน่นอนในการเลิกสูบ
บุหรี่ ร้อยละ 55.75 และคิดว่าชีวิตจะยืนยาวได้อย่างแน่นอนหากเลิกสูบบุหรี่ได้ภายใน 1-2 ปีนี้ ร้อยละ 
59.75  

5) สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
นักศึกษา  

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน 
 Chi-Square p-value* 

1. ลักษณะส่วนบุคคล   
เพศ 109.53 <0.001 
อายุ  86.372 <0.001 
ระดับการศึกษา 269.757 <0.001 
2. ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่   
การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 431.074 <0.001 
ควันจากบุหรี่และอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง    9.989    .076 
ราคาบุหรี่  230.679 <0.001 
กฎหมายควบคุมการจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน                      71.061 <0.001 
การเลิกคบเพ่ือนที่สูบบุหรี่          71.061 <0.001 
ซองบุหรี่แบบเรียบ  300.260 <0.001 
การสูบบุหรี่จะนำไปสู่การทดลองยาเสพติดอ่ืน เช่น กัญชา  462.188 <0.001 
3. ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่  534.378  <0.001 
4. การสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิด  187.944  <0.001 
 
หมายเหตุ: *p-value ≤ 0.05      

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าไควสแคว์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
ทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุ
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ราษฎร์ธานี เมื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอันตรายต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ราคาบุหรี่  
กฎหมายควบคุมการจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน การเลิกคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ ซองบุหรี่แบบเรียบ 
การสูบบุหรี่จะนำไปสู่การทดลองยาเสพติดอื่น เช่น กัญชา ฝิ่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ และควันจากบุหรี่และอันตรายต่อบุคคลรอบข้างไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ 

การสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิดที่พักอาศัยในบ้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนนักศึกษาพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 ปัจจัยสำคัญท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพ้ืนที่อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1) คุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า อายุ  เพศ  และระดับการศึกษาของเยาวชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<0.01)  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ (2540) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายใน
สถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ปัจจัยนำ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ อายุ จำนวนพี่น้อง รายได้ของครอบครัว ชั้นปี
ที่ศึกษา อาชีพของบิดามารดา ผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี ่ของ
นักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่าหากเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนให้สูบ
บุหรี่ จะสูบอย่างแน่นอน คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและควันบุหรี่เป็นอันต รายต่อ
บุคคลรอบข้าง นักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการซื้อ-ขายบุหรี่ และเห็นด้วยกับการที่
ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน คิดว่าราคาบุหรี่แพงเกินไป ซอง
บุหรี่แบบเรียบไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่สามารถนำไปสู่การทดลองยาเสพติดอ่ืน ๆ ได้ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 
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3) ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ พบว่าในระยะเวลาอีก 12 เดือน นักเรียนนักศึกษาอาจจะยัง
สูบบุหรี่ และในอีก 5 ปีข้างหน้าจะไม่สูบบุหรี่อย่างแน่นอน มีความคิดเห็นว่าหากมีใครสักคนเริ่มสูบ
บุหรี่ ไม่ยากอย่างแน่นอนในการเลิกสูบบุหรี่ และคิดว่าชีวิตจะยืนยาวได้อย่างแน่นอนหากเลิกสูบบุหรี่
ภายใน 1-2 ปีนี ้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 

4) การสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิดที่พักอาศัยในบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีบุคคลใกล้ชิดที่พักอาศัย
ในบ้านสูบบุหรี ่และมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชาย/น้องชาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา 
 สรุปพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ภาพรวมพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่
ของคนใกล้ชิด  
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้เกี ่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ครู 
อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อต่าง ๆ เพื่อเสนอ
มาตราการในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา  การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังนี้  

1) สถานศึกษาควรมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนระดับต่าง  
ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ไม่สูบบุหรี่
ในสถานศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาและครอบครัว เพื่อเพ่ิม
ทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการปฏิเสธ การหาแนวทางป้องกัน ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรยีน
นักศึกษารวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับบุหรี่ 

2) สื่อมวลชนรวมไปถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ 
โทษและอันตราย จากการสูบบุหรี่ให้มีความละเอียดของเนื้อหามากขึ้นเพราะเป็นสื่อที่ผู้รับสามารถ
จดจำได้ดีและพบเห็นได้บ่อยครั้ง 
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3) ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ พบว่าในระยะเวลาอีก 12 เดือน นักเรียนนักศึกษาอาจจะยัง
สูบบุหรี่ และในอีก 5 ปีข้างหน้าจะไม่สูบบุหรี่อย่างแน่นอน มีความคิดเห็นว่าหากมีใครสักคนเริ่มสูบ
บุหรี่ ไม่ยากอย่างแน่นอนในการเลิกสูบบุหรี่ และคิดว่าชีวิตจะยืนยาวได้อย่างแน่นอนหากเลิกสูบบุหรี่
ภายใน 1-2 ปีนี ้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 

4) การสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิดที่พักอาศัยในบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีบุคคลใกล้ชิดที่พักอาศัย
ในบ้านสูบบุหรี ่และมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชาย/น้องชาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา 
 สรุปพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ภาพรวมพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่
ของคนใกล้ชิด  
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้เกี ่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ครู 
อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อต่าง ๆ เพื่อเสนอ
มาตราการในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา  การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังนี้  

1) สถานศึกษาควรมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนระดับต่าง  
ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ไม่สูบบุหรี่
ในสถานศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาและครอบครัว เพื่อเพ่ิม
ทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการปฏิเสธ การหาแนวทางป้องกัน ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรยีน
นักศึกษารวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับบุหรี่ 

2) สื่อมวลชนรวมไปถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ 
โทษและอันตราย จากการสูบบุหรี่ให้มีความละเอียดของเนื้อหามากขึ้นเพราะเป็นสื่อที่ผู้รับสามารถ
จดจำได้ดีและพบเห็นได้บ่อยครั้ง 
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3) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว ควรให้ความดูแลเอาใจใส่ทั้งร่างกาย
และจิตใจ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจแก่ผู้สูบบุหรี่ ในการ ลดละ เลิก การสูบบุห รี่อย่าง
ใกล้ชิด ผู้ปกครองควรติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานกับอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากการสูบบุหรี่นับเป็นการบั่นทอนสุขภาพของผู้สูบและทำ
ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองสำหรับการซื้อบุหรี่  

4) รัฐบาลมีความไม่แน่นอน ไม่จริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายห้ามไม่ให้เติม
สารใด ๆ อย่างเช่น เมนทอล เพราะจำทำให้เด็กติดและเลิกยาก และเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยน
หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์  

5) สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เช่น การ
ส่งเสริมให้หน่วยงานปลอดบุหรี่ ยิ่งกระทรวงการคลังไม่ได้ขึ้นภาษีบุหรี่ ยาเส้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากธุรกิจยาสูบเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ทำให้บริษัทบุหรี่ขัดขวางนโยบาย ขัดขวางการขึ้น
ภาษี กฎหมายต่าง ๆ ที่จะมาควบคุมการบริโภคยาสูบ  

6) ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องควรช่วยกันสร้างค่านิยมไม่สูบบุหร่ี  ช่วยกันสนับสนุนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการไม่สูบในที่สาธารณะ และช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปติดเรื่องนี้ ประเทศ
ไทยมีการตั้งเป้าลดอัตราการสูบให้ต่ำกว่า 5% ให้ได้ ซึ่งปัจจุบันของไทยอัตราการสูบอยู่ที่ 19% การ
จะเดินทางไปถึง 5% อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า 30 ปี เพราะทุกวันนี้มีอัตราลดลงเพียงปีละ 0.4% 
เท่านั้น เนื่องมาจากบริษัทบุหรี่มีการแข่งขันกันและมีการลดราคา ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้จริงจังกับ
เรื่องนี้เท่าที่ควร 

7) รัฐบาลควรให้สิทธิการรักษาการเลิกบุหรี่ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมและ  
บัตรทอง เพ่ือให้ผู้ติดบุหรี่ได้เข้าถึงการรักษา การบำบัด อย่างถูกวิธีและได้ง่ายขึ้น  

8) ผลวิจัยระบุว่า บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การติดยาเสพติดอื่นได้ เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องสกัดนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่ นอกจากนี้การจะแก้ปัญหาให้ได้ผล 
จะต้องให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาด โดยครู ผู้บริหาร จะต้องไม่สูบบุหรี่เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก นอกจากนี้สถานศึกษาต้องล้อมรั้วโรงเรียน เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่รวมไปถึงยา
เสพติดที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน
และบำบัดรักษา  



20

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1) ควรศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา ที่มีรูปแบบการวิจัยผสมผสาน
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้กับการวิจัยเชิงมหภาคได ้
 2) ศึกษาอิทธิพลและการรับรู้ของสื่อ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการรณรงค์
เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษา 
 3) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพิ่มตัวแปรในกรอบแนวคิด โดยเพิ่มตัวแปรที่เป็นปัจจัยนำเข้า 
ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม รวมไปถึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักศึกษาใน
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ เนื่องจากบริบทของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันอาจจะทำให้ผลการวิจัย
แตกต่างกัน 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอ่การซื้อสินค้า 
ของท๊อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 

กนกวรรณ  คงสิน* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของท๊อปส์ออนไลน์ 
(Tops Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของท๊อปส์ออนไลน์ (Tops Online) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางท๊อปส์ออนไลน์ จำนวน 385 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าสถติิไคสแควร์ (Chi – Square) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการซื้อ 3-4 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท ซื้อสินค้าประเภท
อาหารสด อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ มากที่สุด เหตุผลในการเลือกซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพดีกว่าที่อ่ืน    
2) ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจสินค้าโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
สามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนำเสนอภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา และ 3) ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการซื ้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์  
(Tops Online) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ 
(Tops Online) ด้านความถี่ในการซื้อ และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน   
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(Tops Online) ด้านความถี่ในการซื้อ และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน   
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
 

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับมนุษย์ถูก
พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แม้กระทั่งการ
จับจ่าย  ใช้สอยก็สะดวกสบายแบบสุด ๆ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
อำนวยความสะดวกของการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งยังส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายสินค้า
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ จากเดิมที่การซื้อขายเกิดขึ้น ณ สถานที่จำหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้าหรือ
ร้านค้าต่างๆ เปลี่ยนมาเป็นการซื้อขายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือการซื้อสินค้าแบบออนไลน์ เมื่อมี
เรื่องการ "ซื้อของออนไลน์" เข้ามาเติมเต็ม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็น
อย่างดี ทำให้การซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 3.76 แสนล้านบาท ส่วน
คาดการณ์ในปี 2561 ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการประเมินว่านักช็อปออนไลน์ชาว
ไทยจะมียอด  การใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.26 แสนล้านบาท จนมาปี 2562 ถือ
ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก อย่างไรก็ตามในปี 2563 ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และเข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ตัวเลขที ่ปรากฏดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู ้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เนื่องจากการเป็นสังคมสื่อสารที่มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ชื้อกับ
ผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมการสื่อสินค้าในเว็ปไซด์หรือช่องทางออนไลน์ จากที่เคย
เดินทางไปซื้อสินค้าถึงร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็เปลี่ยนเป็นใช้เทคโนโลยีตามยุคตามสมัย
ตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่สนับสนุน
พฤติกรรมผู้บริโภคให้หันไปใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น นั่นคือความสะดวกสบายของการช็อปปิ้งออนไลน์
เป็นประเด็นสำคัญ และการส่งของ     ที่รวดเร็ว นี่เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความสะดวก
มากกว่าการซื้อสินค้าแบบดั้งเดิม ผู้ซื้อสามารถเลือกและสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชั่นใน
สมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา และเมื่อชำระเงินผ่านบัตรเคดิตหรือโอนเงินทางแอปพลิเคชั่นของธนาคาร
บนสมาร์ทโฟนแล้ว ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด (อภิชัย ซื่อสัตย์ พัชญ์
สิตา เหลี่ยมทองคำ และนมิดา ซื่อสัตย์กุล, 2560, น. 480) การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทำให้เรา
สามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเดินทาง เหมาะสมสำหรับในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ ต้องการความ
รวดเร็ว ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
ร้อยละ 85 สั ่งซื ้อสินค้าออนไลน์เนื ่องจากสามารถดำเนินการสั ่งซื ้อสินค้าและชำระเงินได้ง ่าย 
(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ดังนั้น ปัจจุบันพบว่าธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์  
ต่าง ๆ ในประเทศไทยจึงได้รับความนิยมและถูกพัฒนาให้มีบริการที่หลากหลายมากขึ้น ตัดคำว่า 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอ่การซื้อสินค้า 
ของท๊อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 

กนกวรรณ  คงสิน* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของท๊อปส์ออนไลน์ 
(Tops Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของท๊อปส์ออนไลน์ (Tops Online) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางท๊อปส์ออนไลน์ จำนวน 385 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าสถติิไคสแควร์ (Chi – Square) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการซื้อ 3-4 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท ซื้อสินค้าประเภท
อาหารสด อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ มากที่สุด เหตุผลในการเลือกซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพดีกว่าที่อ่ืน    
2) ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจสินค้าโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
สามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนำเสนอภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา และ 3) ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการซื ้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์  
(Tops Online) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ 
(Tops Online) ด้านความถี่ในการซื้อ และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน   
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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“ผูกขาด” ทางธุรกิจไปได้แทบจะสิ้นเชิง เพราะไม่ได้มีแค่ใครที่เป็นเจ้าตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์แบบ
ตายตัว นี่จึงกลายเป็นอีกเหตุผลที่ว่า “การช็อปปิ้งออนไลน์” ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อีก
เหตุผลที่สนับสนุนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น คือ ประหยัดเงินได้มากกว่า ไป
จนถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ด้วยความนิยมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจช็อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง นับแค่ผู้
ให้บริการช็อปปิ้งออนไลน์ขนาดใหญ่ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติก็มีให้เลือกอย่างมาก เปิดตัวกัน
หลากหลาย นำทัพสินค้าต่าง ๆ มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ยิ่งเป็นการตอกย้ำนิยามของ
คำว่า “สะดวกสบาย” ได้เป็นอย่างดี กลุ่มที่ให้ความนิยมเรื่องการช็อปปิ้งออนไลน์อย่างมาก “กลุ่ม
ผู้หญิง” มากกว่าผู้ชายถึง 90% ด้วยความที่เป็นกลุ่มชอบใช้จ่าย เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามา 
แต่ยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อ ทำให้มีเวลาจัดการชีวิตประจำวันอย่างอื่นได้มาก
ขึ้น อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขายผ่านระบบออนไลน์นั้น ก็ครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างชัดเจน ตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสำหรับปรุงรส และอ่ืน ๆ  

ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงปัญหาและโอกาส ในการที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการซื้อ
สินค้าถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านทางท็อปส์ออนไลน์ โดยจะนำเอาปัจจัยทางตลาด
ออนไลน์ 6P’s มาทำการวิจัยถึงทัศนคติของ ผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อสินค้าทางออนไลน์ภายใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1)  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของท็อปออนไลน์ 
(Tops Online) 

2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของ     
ท็อปออนไลน์ (Tops Online) 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม     
ซึ่งผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางท๊อปส์ออนไลน์ เพื่อศึกษาปัจจัย
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“ผูกขาด” ทางธุรกิจไปได้แทบจะสิ้นเชิง เพราะไม่ได้มีแค่ใครที่เป็นเจ้าตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์แบบ
ตายตัว นี่จึงกลายเป็นอีกเหตุผลที่ว่า “การช็อปปิ้งออนไลน์” ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อีก
เหตุผลที่สนับสนุนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น คือ ประหยัดเงินได้มากกว่า ไป
จนถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ด้วยความนิยมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจช็อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง นับแค่ผู้
ให้บริการช็อปปิ้งออนไลน์ขนาดใหญ่ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติก็มีให้เลือกอย่างมาก เปิดตัวกัน
หลากหลาย นำทัพสินค้าต่าง ๆ มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ยิ่งเป็นการตอกย้ำนิยามของ
คำว่า “สะดวกสบาย” ได้เป็นอย่างดี กลุ่มที่ให้ความนิยมเรื่องการช็อปปิ้งออนไลน์อย่างมาก “กลุ่ม
ผู้หญิง” มากกว่าผู้ชายถึง 90% ด้วยความที่เป็นกลุ่มชอบใช้จ่าย เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามา 
แต่ยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อ ทำให้มีเวลาจัดการชีวิตประจำวันอย่างอื่นได้มาก
ขึ้น อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขายผ่านระบบออนไลน์นั้น ก็ครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างชัดเจน ตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสำหรับปรุงรส และอ่ืน ๆ  

ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงปัญหาและโอกาส ในการที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการซื้อ
สินค้าถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านทางท็อปส์ออนไลน์ โดยจะนำเอาปัจจัยทางตลาด
ออนไลน์ 6P’s มาทำการวิจัยถึงทัศนคติของ ผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อสินค้าทางออนไลน์ภายใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1)  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของท็อปออนไลน์ 
(Tops Online) 

2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของ     
ท็อปออนไลน์ (Tops Online) 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม     
ซึ่งผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางท๊อปส์ออนไลน์ เพื่อศึกษาปัจจัย
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการต่อตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online)  ซึ่งผู ้วิจัยได้
กำหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้  
 1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ 
(Tops Online) ซึ่งไม่ทราบจำนวนแน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยใช้การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี
ที่ไม่ทราบจำนวนประชากร (Infinite Population)  ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน และทำการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient 
Sampling) โดยคำนึงความสะดวกในการเก็บข้อมูล หากผู้บริการคนใดไม่สะดวกก็จะเก็บข้อมูลจาก
ผู้อื่นจนได้ข้อมูลครบตามที่กำหนดไว้ 
 2)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 คำถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 คำถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ประกอบด้วย 
ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง  ประเภทสินค้าท่ีซื้อ และเหตุผลในการซื้อ ลักษณะ
คำถามแบบเลือกตอบ (Check  List) 
 ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
(Top Online) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการนำเสนอภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale)  
 3)  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเจาะจงลูกค้าที่ซื้อผ่านทาง  ท๊อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 
ด้วยการข้อมูลตรงและรอรับกลับประกอบโทรศัพท์สัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความสะดวก ของผู้ให้ข้อมูลจน
ได้ครบตามจำนวน และข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

(1)  ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการตัดสินใจซื้อสินค้าท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online)  

(2)  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์
ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops 
Online) 
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(3)  ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 1)  ผู้บริโภคทีซ่ื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 3-4 
ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.55 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
34.81 ซื้อสินค้าประเภทอาหารสด อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.22 เหตุผลใน
การเลือกซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพดีกว่าที่อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 52.73 
 2)  ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) 
ปรากฏ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมการตลาด X  S.D. แปลความหมาย 
-  ด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.52 มาก 
-  ด้านราคา 3.78 0.74 มาก 
-  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.01 0.64 มาก 
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.03 0.64 มาก 
-  ด้านการนำเสนอภาพ 4.14 0.55 มาก 
-  ด้านกระบวนการให้บริการ 4.02 0.58 มาก 

รวม 4.01 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops 
Online) โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนำเสนอภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 2-7 
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(3)  ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 1)  ผู้บริโภคทีซ่ื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 3-4 
ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.55 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
34.81 ซื้อสินค้าประเภทอาหารสด อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.22 เหตุผลใน
การเลือกซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพดีกว่าที่อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 52.73 
 2)  ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) 
ปรากฏ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมการตลาด X  S.D. แปลความหมาย 
-  ด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.52 มาก 
-  ด้านราคา 3.78 0.74 มาก 
-  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.01 0.64 มาก 
-  ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.03 0.64 มาก 
-  ด้านการนำเสนอภาพ 4.14 0.55 มาก 
-  ด้านกระบวนการให้บริการ 4.02 0.58 มาก 

รวม 4.01 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops 
Online) โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนำเสนอภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านราคา เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 2-7 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ X  S.D. แปลความหมาย 
-  สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน 4.23 0.73 มากที่สุด 
-  สินค้ามีความหลากหลาย ทันสมัย 4.10 0.69 มาก 
-  สินค้ามีคุณภาพดีและสดใหม่เสมอ 4.06 0.69 มาก 
-  ชื่อ “ท็อปส์ออนไลน์” มีความน่าเชื่อถือ 3.92 0.78 มาก 

รวม 4.08 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สินค้ามีความ
หลากหลาย ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพดีและสดใหม่เสมอ และชื่อ “ท็อปส์ออนไลน์” มีความน่าเชื่อถือ 
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านราคา 
 

ด้านราคา X  S.D. แปลความหมาย 
-  ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 3.97 0.69 มาก 
-  ราคาสินค้าต่ำกว่าออนไลน์ทั่วไป     3.84 0.78 มาก 
-  ระดับราคามีความหลากหลายให้เลือก 3.53 1.11 มาก 

รวม 3.78 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
 

ส่วนประสมการตลาด X  S.D. แปลความหมาย 
-  มีการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้อง   4.12 0.78 มาก 
-  มีการบอกช่วงเวลาโปรโมชั่นชัดเจน 3.96 0.71 มาก 
-  ระบบออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูล

สินค้าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 

3.94 
 

0.74 
 

มาก 
รวม 4.01 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการแสดงราคา
สินค้าที่ถูกต้อง มีการบอกช่วงเวลาโปรโมชั่นชัดเจน และระบบออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซือ้สินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X  S.D. แปลความหมาย 
-  มีของแถมพรี เม ี ่ยม เม ื ่อซ ื ้อครบตาม

เงื่อนไขกำหนด 
 

4.16 
 

0.68 
 

มาก 
-  มีการจัดทำบัตรสมาชิกเดอะวันการ์ด เพ่ือ

สะสมคะแนน แจ้งข้อมูลข่าวสาร และ
โปรโมชั่นต่าง ๆ 

 
 

4.08 

 
 

0.67 

 
 

มาก 
-  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริม

การขายผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

3.84 
 

0.90 
 

มาก 
รวม 4.03 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีของแถมพรีเมี่ยม 
เมื่อซื้อครบตามเงื่อนไขกำหนด มีการจัดทำบัตรสมาชิกเดอะวันการ์ด เพื่อสะสมคะแนน แจ้งข้อมูล
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ข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านการนำเสนอภาพ 
 

ด้านการนำเสนอภาพ X  S.D. แปลความหมาย 
-  การจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน หาง่าย 4.25 0.65 มากที่สุด 
-  จัดสินค้าเข้ากับเทศกาล 4.04 0.72 มาก 
-  การปรับสีสัน มีความเหมาะสม 4.12 0.66 มาก 

รวม 4.14 0.55 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ด้านการนำเสนอภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน หาง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ การปรับสีสัน มีความเหมาะสม และจัดสินค้าเข้ากับเทศกาล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ X  S.D. แปลความหมาย 
-  สินค้าจัดส่งได้ตรงเวลาและถึงมือผู้รับ 4.06 0.71 มาก 
-  มีการแสดงรายละเอียดสินค้าชัดเจนและ

ครบถ้วน 
4.03 0.75 มาก 

-  มีการรับคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด 3.97 0.64 มาก 
รวม 4.02 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สินค้าจัดส่งได้ตรง
เวลาและถึงมือผู ้รับ มีการแสดงรายละเอียดสินค้าชัดเจนและครบถ้วน  และมีการรับคืนสินค้า
เนื่องจากสินค้าชำรุด  
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
 

ส่วนประสมการตลาด X  S.D. แปลความหมาย 
-  มีการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้อง   4.12 0.78 มาก 
-  มีการบอกช่วงเวลาโปรโมชั่นชัดเจน 3.96 0.71 มาก 
-  ระบบออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูล

สินค้าให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 

3.94 
 

0.74 
 

มาก 
รวม 4.01 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการแสดงราคา
สินค้าที่ถูกต้อง มีการบอกช่วงเวลาโปรโมชั่นชัดเจน และระบบออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสม

การตลาดที่มีผลต่อการซือ้สินค้าออนไลน์ (Tops Online) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X  S.D. แปลความหมาย 
-  มีของแถมพรี เม ี ่ยม เม ื ่อซ ื ้อครบตาม

เงื่อนไขกำหนด 
 

4.16 
 

0.68 
 

มาก 
-  มีการจัดทำบัตรสมาชิกเดอะวันการ์ด เพ่ือ

สะสมคะแนน แจ้งข้อมูลข่าวสาร และ
โปรโมชั่นต่าง ๆ 

 
 

4.08 

 
 

0.67 

 
 

มาก 
-  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริม

การขายผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

3.84 
 

0.90 
 

มาก 
รวม 4.03 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีของแถมพรีเมี่ยม 
เมื่อซื้อครบตามเงื่อนไขกำหนด มีการจัดทำบัตรสมาชิกเดอะวันการ์ด เพื่อสะสมคะแนน แจ้งข้อมูล
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 3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อสินค้าของท็อปส์
ออนไลน์ (Tops Online) ปรากฏดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ 

(Tops Online) 
 

การซื้อสินค้า 

ส่วนประสมทางการตลาด 
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1. ความถี่ในการซื้อ 5.59 25.58* 16.64* 41.41* 22.11* 16.29 19.45* 
2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ต่อครั้ง 
14.06 24.79* 33.34* 12.99 41.39* 10.81 14.52 

3. ประเภทสินค้าที่ซื้อ 65.46* 54.90* 44.57* 45.36* 39.70* 37.75* 52.80* 
4. เหตุผลในการซื้อ 12.38 12.39 12.55 21.15* 20.32* 5.30 12.27 

 
หมายเหตุ: * p < 0.05  
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของ     
ท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้านความถี่ในการซื้อ และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้านประเภท
สินค้าท่ีซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ราคา มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้านความถี่ในการ
ซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทสินค้าท่ีซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
เหตุผลในการซื้อไม่มีความพันธ์กัน 
 ช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 
ด้านความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านเหตุผลในการซื้อไม่มีความพันธ์กัน 



31

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

30 
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ตารางท่ี 8 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ 
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2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ต่อครั้ง 
14.06 24.79* 33.34* 12.99 41.39* 10.81 14.52 

3. ประเภทสินค้าที่ซื้อ 65.46* 54.90* 44.57* 45.36* 39.70* 37.75* 52.80* 
4. เหตุผลในการซื้อ 12.38 12.39 12.55 21.15* 20.32* 5.30 12.27 

 
หมายเหตุ: * p < 0.05  
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของ     
ท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้านความถี่ในการซื้อ และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้านประเภท
สินค้าท่ีซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ราคา มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้านความถี่ในการ
ซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทสินค้าท่ีซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
เหตุผลในการซื้อไม่มีความพันธ์กัน 
 ช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 
ด้านความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และประเภทสินค้าที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านเหตุผลในการซื้อไม่มีความพันธ์กัน 
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 การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 
ด้านความถี่ในการซื้อ ประเภทสินค้าที่ซื้อ และเหตุผลในการซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งไม่มีความพันธ์กัน 
 การนำเสนอภาพ มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) ด้าน
ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง ประเภทสินค้าท่ีซื้อ และเหตุผลในการซื้อ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 กระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของท็อปส์ออนไลน์ (Tops Online) 
ด้านประเภทสินค้าที่ซ้ือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

 เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้น การ
จำหน่ายสินค้าออนไลน์ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือกระตุ้น
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 1) ด้านการนำเสนอภาพ  
 ควรเน้นการจัดสินค้าที่ เป ็นหมวดหมู ่ช ัดเจน มีการแสดงรูปตัวอย่างสินค้าประกอบ
รายละเอียด เพ่ืออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย และปรับสีสันของ
ภาพสินค้าให้ใกล้เคียงตัวสินค้ามากที่สุด  
 2) ด้านผลิตภัณฑ์  
 ควรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพสินค้าโดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานได้รับการ
รับรองถูกต้องตามกฎหมาย และมีความหลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการมาจำหน่ายให้มากขึ้น เพ่ือให้
ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าไปแล้วเกิดความพึงพอใจและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในครั้งต่อไป  
 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ควรเพิ่มการแถมสินค้าพรีเมี ่ยมให้มีจำนวนมากขึ้น นอกเหนือจากการซื้อสินค้าครบตาม
เงื่อนไขแล้ว อาจจัดให้มีสินค้าพรีเมี่ยมในหลาย ๆ โอกาสโดยเฉเพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือการ
เปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้า รวมทั้งยังเป็นการแนะนำสินค้าสู่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหรือขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการตลาดในลักษณะดังกล่าวจะเป็น
การประชาสัมพันธ์สินค้าในลักษณะปากต่อปากของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 4) ด้านกระบวนการให้บริการ  

ควรจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภครวดเร็วที่สุดและเกิดความพึงพอพอใจมากที่สุด ซึ่งถือเป็น
ประเด็นสำคัญของการให้บริการหลังการขาย  
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 5) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  

ควรรักษามาตรฐานของการแสดงราคาสินค้าที่มีความถูกต้อง รวมถึงการบอกช่วงเวลา
โปรโมชั่น และการปรับปรุงข้อมูลสินค้าในระบบออนไลน์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สร้างความ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค  
 6) ด้านราคา  

การกำหนดราคาสินค้าต้องเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้าและคู่แข่งรายอื่น ๆ ใน
ตลาดเดียวกัน หรือควรจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่ามาจำหน่าย หรือการหา
แหล่งสินค้าใหม ่ๆ ที่มีต้นทุนเหมาะสมและคุณภาพดี เพ่ือให้ได้สินค้าดีราคาต่ำมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองได้รับความคุ้มค่าจากการซื้อสินค้านั้น ๆ และกลับมาซื้อซ้ำในครั้งต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ ่งจาก รองศาสตร์จารย์ รศ .พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ โดยการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้การค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี ้เสร็จสมบูรณ์ ผู ้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  ขอขอบคุณผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ รศ.ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์ ซึ่งให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย พร้อม
ข้อคิดเห ็นอย่างตรงไปตรงมา ขอขอบคุณอาจารย ์คณะร ัฐประศาสนศาสตร ์ หล ักส ูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค พิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ได้
มีวิชาติดตัวเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน สู้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คณะรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องจิปาถะ 
โดยเฉพาะในเรื่องการประสานงาน ระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน และเอกสารการศึกษาต่าง ๆ ที่
จำเป็นตลอดการศึกษา 

ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด ที่สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งขอบคุณเพื่อน
ร่วมงาน ทุกท่าน 

สุดท้ายขอขอบพระคุณครอบครัวที ่คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจ สนับสนุนทั้งกำลังทรัพย์ 
แรงกายแรงใจ คอยเป็นกำลังใจสำคัญยิ่ง 
และความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้และอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้  รวมทั้งขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม  
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามทำให้ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาที่สมบูรณ์ 
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การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อการกำจัดขยะมลูฝอย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
ต่อการกำจัดขยะมูลฝอย และเพื ่อหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ดำเนินการโดย เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กนักเรียนมัธยม โรงเ รียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 
349 คน ที่ได้มาโดยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูใน 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีต่อการจัดการขยะมูล
ฝอย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละเกณฑ์การแปลผล 
และ t-test  

 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, นักเรียน, โรงเรียนสุราษฎร์ธานี, การกำจัดชยะมูลฝอย, ขยะมูลฝอย 
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ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศษฐกิจ สังคม การเมือง IT วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งความก้าวหน้า 
และการพัฒนานั้น ทำให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบในหลาย ๆ อย่าง เช่น ความ
เป็นอยู่ การดำรงชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อมีความเจริญเกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมา และปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีทั่ว
ประเทศทั่วโลก คนไทยขาดความรับผิดชอบในการกำจัดขยะ เพราะประชาชนมักจะโยนหน้าที่ให้
พนักงานทำความสะอาด และไม่มีความร่วมมือในการที ่จะช่วยลดขยะมูลฝอย ดังนั ้นการที ่จะ
แก้ปัญหาขยะนั้น ต้องมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย ซึ่งแนวทางที่จะสร้างจิตสำนึกให้แก่
ประชาชนนั้น คือ ใช้ 4Rs ได้แก่ 

1) ลดการใช้สินค้าท่ีฟุ่มเฟือย 
2) รู้จักซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด 
3) การนำมาใช้ซ้ำ คือ การนำสิ่งที่ใช้แล้วใช้อีกจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน เช่น การดื่ม

น้ำอัดลม แล้วนำขวดมาใส่น้ำเปล่าแทน 
4) การนำมาใช้ใหม่ คือการนำมาแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ใหม่ เช่น การดื่ม

น้ำอัดลม แล้วนำขวดมาแปรรูปเป็นกระถางต้นไม้ เป็นต้น 
ด้วยวิธีเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการลดขยะเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ประชาชนควรให้ความ

สนใจ ตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบของปัญหาขยะ โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน เพื่อที่จะ
แก้ไขปัญหาขยะที่มันกำลังจะล้นโลก 

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 28.7 ล้านตัน ( เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ร้อยละ 3) โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ จำนวน 12.6 ล้านตัน (ร้อยละ 44) (ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์) และกำจัด
อย่างถูกต้อง 10.3 ล้านตัน (ร้อยละ 36) โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกจัดการตามที่กล่าวมาข้างต้นมี
สัดส่วนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11 สาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมาจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน
ในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที ่ยว และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อออนไลน์สินค้าและบริการสั่งอาหาร ทำ
ให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มมากขึ ้น ปัญหาขยะมูลฝอยจึงกลายเป็นต้นตอของปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมหลายประการตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ป่าไม้ถูกทำลาย 
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2561 ร้อยละ 3) โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ จำนวน 12.6 ล้านตัน (ร้อยละ 44) (ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์) และกำจัด
อย่างถูกต้อง 10.3 ล้านตัน (ร้อยละ 36) โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกจัดการตามที่กล่าวมาข้างต้นมี
สัดส่วนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11 สาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมาจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน
ในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที ่ยว และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อออนไลน์สินค้าและบริการสั่งอาหาร ทำ
ให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มมากขึ ้น ปัญหาขยะมูลฝอยจึงกลายเป็นต้นตอของปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมหลายประการตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน ป่าไม้ถูกทำลาย 
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ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำและอาหาร เป็นต้น จำนวน
ประชากรเพิ ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ ่มมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษอาหารที่ เหลือจากการบริโภคโดยขยะมูลฝอยต่าง ๆ เหล่าน้ี
บางส่วนได้ถูกนำมาทิ้งไว้ตามท้องถนนหนทาง แม่น้ำ ลำคลอง หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเศษกระดาษ ถุงพลาสติก ของเหลือใช้ เป็นต้น ซึ่งประชาชนจะสร้างขยะในแต่ละวันเป็น
จำนวนมหาศาล ดังนั้นปัญหาเรื่องขยะจึงกลายเป็นปัญหาหลักสำคัญที่ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยกำลัง
เผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดลำดับ 6 ใน
การสร้างขยะทะเล และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเล นอกจากนี้การ
จัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขตามมา เช่น ปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นแหล่งวางไข่ของยุงและแมลงวัน นอกจากนี้ยังก่อปัญหาเรื่องกลิ่น 
ปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นแหล่งเชื้อโรคและสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ ส่งผลให้บริเวณแหล่งน้ำเกิดการ
ปนเปื้อน นอกจากนี้สัตว์น้ำยังได้รับ ผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยและความมักง่ายของมนุษย์  
ซึ่งสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของ ประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใช้อักษรย่อ สฎ เป็นจังหวัด
ในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ความหนาแน่นของ
ประชากร เป็นอันดับที่ 59 ของประเทศไทย และยังมีแหล่งท่องเที่ยว อุทยานและโบราณคดีมากมาย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบสูงและภูมิประเทศแบบภูเขา 
รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็น เกาะ  
โดย สุราษฎร์ธานีนั้นมีเกาะมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และมีเกาะเล็กมากถึง 98 เกาะ 
โดยมีเกาะที่ทำให้เป็นที่รู้จัก เช่น หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย  

ปัจจุบันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาขยะ คือ ปัญหา หนึ่งในปัญหา ของ จังหวัดสุราษฎร์
ธานีซึ่งส่งผลต่อหลาย ๆ ฝ่าย เช่น การท่องเที่ยว และธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น แรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยว และเป็นการหารายได้ ไปในตัวอีกด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ ใน
โรงเรียนสุราษฎร์ นั้นสามารถช่วยให้ปริมาณขยะนั้นลดลงได้  
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบบสหศึกษา ตั้งอยู่ เลขที่ 88 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ จำนวนห้องเรียน 72 ห้อง โรงเรียนสุราษฎร์
ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า “โรงเรียนจังหวัด” ใช้อักษรย่อ “ส.ธ.” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2450 
ณ.บริเวณวัดธรรมบูชา ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน โดยในระยะแรกใช้
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อักษรย่อว่า ส.ฎ.1 ตราบถึงเวลาปัจจุบันได้แบ่งยุคของสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นสามยุค คือ ยุคดอน
เลียบ (ตั้งตามสถานที่ตั้งในวัดเลียบ ชื่อเดิมวัดธรรมบูชา) ยุคดอนครูรุ่ง (ตรงข้ามวัดเลียบ ปัจจุบันคือ 
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา) และยุคดอนนกในปัจจุบัน โดยหลังจากรัชกาลที่  6 (พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ เมืองไชยา เป็น สุราษฎร์ธานี และ เปลี่ยนชื่อ
มณฑลชุมพร เป็นมณฑลสุราษฎร์ พ.ศ. 2485 ได้ใช้ช ื ่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุ
ราษฎร์ และใน พ.ศ. 2469 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต่อการกำจัดขยะมูลฝอย 
2) เพ่ือเสนอแนะนโยบายและหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

 
วิธีการศึกษา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษางานที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการรวบรวมขั้นแรกเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวคิด รวมทั้ง  
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงดำเนินการ  
เก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผู้ทำแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 95 

ซึ่งหมายความว่าว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
2) ผลวิเคราะห์แบบสอบถาม ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 3 

ส่วนคือ 
(1)  การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ พบว่าภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม นั้นอยู่ใน

เกณฑ์ ค่อนข้างน้อย  
(2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม นั้นอยู่ในเกณฑ์ 

ค่อนข้างมาก  



39

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

38 

 

อักษรย่อว่า ส.ฎ.1 ตราบถึงเวลาปัจจุบันได้แบ่งยุคของสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นสามยุค คือ ยุคดอน
เลียบ (ตั้งตามสถานที่ตั้งในวัดเลียบ ชื่อเดิมวัดธรรมบูชา) ยุคดอนครูรุ่ง (ตรงข้ามวัดเลียบ ปัจจุบันคือ 
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา) และยุคดอนนกในปัจจุบัน โดยหลังจากรัชกาลที่  6 (พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ เมืองไชยา เป็น สุราษฎร์ธานี และ เปลี่ยนชื่อ
มณฑลชุมพร เป็นมณฑลสุราษฎร์ พ.ศ. 2485 ได้ใช้ช ื ่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุ
ราษฎร์ และใน พ.ศ. 2469 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต่อการกำจัดขยะมูลฝอย 
2) เพ่ือเสนอแนะนโยบายและหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

 
วิธีการศึกษา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษางานที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการรวบรวมขั้นแรกเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวคิด รวมทั้ง  
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงดำเนินการ  
เก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผู้ทำแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 95 

ซึ่งหมายความว่าว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
2) ผลวิเคราะห์แบบสอบถาม ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 3 

ส่วนคือ 
(1)  การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ พบว่าภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม นั้นอยู่ใน

เกณฑ์ ค่อนข้างน้อย  
(2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม นั้นอยู่ในเกณฑ์ 

ค่อนข้างมาก  

39 

 

(3)  การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม นั้น
อยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างมาก  

3) นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยผ่าน Social 
Media มากที่สุด  

4) อายุ อายุมีผลต่อความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น 
2) ควรมีนโยบายสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพราะจิตสำนึกสาธารณะนั้น เป็นการทำโดย

สัญชาติญาณ โดยไม่ต้องบอกให้ทำ หรือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผลที่มาจากตัวเอง ถ้าหากทุกคนมี
จิตสำนึกสาธารณะ ปัญหาขยะจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

3) ควรมีนโยบายสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะ เพ่ือให้การจัดการขยะนั้น หน้าสนใจ 
4) ควรมีนโยบายและแผนงานในการจัดการขยะที ่เป็นรูปธรรม ที ่เน้นการส่งเสริมให้

นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยให้มากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

1) ควรสนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์หรือสื่อการเรียนรู้ในการจัดการขยะเพื่อให้นักเรยีน
ได้รับรู้ทั่วกัน 

2) เทศบาลควรมีรถเก็บขยะแบบแยก เพ่ือง่ายต่อการนำขยะไปจัดการ 
3) ควรสนับสนุนเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกสาธารณะ โดยการให้รางวัล คนที่ทำดีเพื่อเป็น

กำลังใจต่อไป 
4) ควรสนับสนุนการมีจิตสำนึกสาธารณะในการจัดการขยะ โดยมีการจัดกิจกรรมให้รู้ถึง

ผลกระทบของขยะ และประโยชน์ของการจัดการขยะ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 

1) ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนและศึกษาตัว
แปรอื่น ๆ เพิ่มเติมจากการวิจัยครั้งนี้ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำข้อสรุปผลไปใช้ในการ
พัฒนา การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และ มีความเหมาะสม 

2) ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่
การศึกษาความเป็นไปได้ ของการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต่อการจัดการขยะมูล
ฝอย นั ้นสำเร็จได้ เนื ่องจากได้รับความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียน 
สุราษฎร์ธานีที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และคุณ ครูที่ให้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งทำให้วิจัยครั้ง
นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ซึ่งเป็นอาจารย์ในฐานะที่ 
ปรึกษาของผู้เขียน ที่ให้ความเมตตาและกรุณาสละเวลาในการอบรมสั่งสอนแนะนำ ให้ความรู้ในการ  
ดำเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา คำปรึกษาแนะนำ ส่งผลให้ 
การศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียน ขอขอบคุณ บิดามารดา และ เพื่อนๆ ที่อยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุน ใน
ทุก ๆ ด้าน รวมทั้งคอยเป็นกำลังใจเติม เต็มความสุขให้ผู้เขียนมาโดยตลอด จนกระท่ังมีความสำเร็จใน
วันนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่าง สูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำแผนพัฒนา 
กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงชุมพร  และ 
เทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมอืงชุมพร จังหวัดชุมพร 

กัญญารัตน์ สุทธิราช* 
 

บทคัดย่อ 
 

      การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนพัฒนา กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรและเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ที ่มีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ 2) เพื่อส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1) 
ตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนกระทิง 2) ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน 3) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง 4) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง/
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง 5) พัฒนากรตำบลขุนกระทิง 6) นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เทศบาลตำบลขุนกระทิง และ 7) ตัวแทนประชาชน ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
ผู้ซึ่งประชาชนในพื้นที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุป
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การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำแผนพัฒนา 
กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงชุมพร  และ 
เทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมอืงชุมพร จังหวัดชุมพร 

กัญญารัตน์ สุทธิราช* 
 

บทคัดย่อ 
 

      การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนพัฒนา กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรและเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ที ่มีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ 2) เพื่อส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1) 
ตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนกระทิง 2) ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน 3) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง 4) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง/
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง 5) พัฒนากรตำบลขุนกระทิง 6) นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เทศบาลตำบลขุนกระทิง และ 7) ตัวแทนประชาชน ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
ผู้ซึ่งประชาชนในพืน้ที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุป
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ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำ
แผนพัฒนา 

ผลการวิจัยพบว่า (ก) แนวทางในการทำงานร่วมกันอันดับแรก คือ การจัดเวทีประชาคม 
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล จะต้องมีหน้าที่ คือ กระตุ้นผู้ร่วมเวทีให้เกิดผลตาม
จุดมุ่งหมาย ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน  
ที่เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้  เป็นโค้ชให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งคำถาม สะท้อนความคิด เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลาง ไม่อคติ ใช้การสื่อสารสองทาง และให้กำลังใจผู้ร่วมเวที ให้กล้าที่จะแสดง
ความรู้ ความสามารถทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เตรียมประเด็นการพูดคุยกำหนด
กิจกรรมและกระบวนการที่สอดคล้องต่อเนื่อง ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมล่วงหน้า ประสานงาน เชิญให้ผู้เข้าประชุมสามารถ
อยู่ร่วมกระบวนการได้ตลอด เพ่ือปรับกระบวนการ/วิธีการนำเสนอ ประสานการเตรียมสถานที่ให้เอ้ือ
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เตรียมงาน เตรียมทีม นัดหมาย
วิทยากรกระบวนการ กระตุ้นให้สมาชิกในเวทีทุกคนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อน ทบทวน สรุป
ประเด็นให้ตรงกับความต้องการ (ข) การส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ อาศัยกระบวนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ ประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้  การ
วิเคราะห์ปัญหา การบูรณาการแผนชุมชน การเชื่อมโยงแผนชุมชน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน 

 
คำสำคัญ: การบูรณาการ, สำนักงานพัฒนาชุมชน, เทศบาลตำบลขุนกระทิง 
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กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงชุมพร  และ 
เทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมอืงชุมพร จังหวัดชุมพร 
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      การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำ 
แผนพัฒนา กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรและเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ที ่มีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ 2) เพื่อส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1) 
ตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนกระทิง 2) ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน 3) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง 4) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง/
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง 5) พัฒนากรตำบลขุนกระทิง 6) นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เทศบาลตำบลขุนกระทิง และ 7) ตัวแทนประชาชน ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
ผู้ซึ่งประชาชนในพืน้ที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุป
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บทนำ 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  สำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดอีกด้วย การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื ่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด นอกจากนี้ภายใต้
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็น
ข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจำกัด ของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และลงมือทำงานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนใน
ท้องถิ่น ทั้งทุนบุคคล และทุนสังคม ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกทั้งยัง
สามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน 
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่น และท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2553)  

กระบวนการการจัดทำแผนชุมชน เป็นขั้นตอนแรกในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาและการกำหนดกิจกรรมในการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย 
และลึกซึ้งมากยิ่งขึ ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่กระตือรือร้นและ
ตระหนักถึงความสำคัญต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่น จึงถือว่าแผนชุมชนมีความสำคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อการปกครองตนเองและกระจายอำนาจ ทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
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บทนำ 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  สำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดอีกด้วย การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื ่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด นอกจากนี้ภายใต้
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็น
ข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจำกัด ของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และลงมือทำงานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนใน
ท้องถิ่น ทั้งทุนบุคคล และทุนสังคม ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกทั้งยัง
สามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน 
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่น และท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการทำงานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2553)  

กระบวนการการจัดทำแผนชุมชน เป็นขั้นตอนแรกในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาและการกำหนดกิจกรรมในการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ ๆ ให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย 
และลึกซึ้งมากยิ่งขึ ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่กระตือรือร้นและ
ตระหนักถึงความสำคัญต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่น จึงถือว่าแผนชุมชนมีความสำคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อการปกครองตนเองและกระจายอำนาจ ทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
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พึ่งตนเอง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดำเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรค
สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบท ท่ี
สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่น ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดย
อาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) อาจกล่าวได้ว่า แผนชุมชนที่มีคุณภาพจะสามารถสะท้อนถึง
ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หัวใจที่สำคัญของการจัดทำ
แผนชุมชนที่มีคุณภาพ ก็คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดทำแผน 
และเพื่อให้การขับเคล่ือนการบูรณาการแผนชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบัน และไม่เกิดความสับสนของประชาชนในพื้นท่ีในการจัดทำแผนระดับต่าง ๆ  

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลขุนกระทิง ประกอบด้วย 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยที่แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นแผน
ที่ใช้สำหรับวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิงให้การสนับสนุน สำหรับ แผนชุมชนระดับตำบล 
จัดทำโดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เมืองชุมพร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผน ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่ น จัดทำโดยคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลขุนกระทิง ที่แต่งตั้งขึ้นตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาที่แตกต่างกัน  

หากพิจารณาถึงขั้นตอน/กระบวนการในการจัดทำแผนต่าง ๆ ข้างต้น จะพบว่า แผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น ล้วนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อให้เกิดการสะท้อนปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกัน ซึ่งพบว่า
ชาวบ้านและแกนนำชุมชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนขาดการ
สื ่อสารสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดทำแผนในวงกว้าง ข้อมูลที ่ใช้
ประกอบการวางแผนไม่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลบางอย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ไม่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในเวทีได้ จึงทำให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมเวทีไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการคิด
วิเคราะห์ และนำเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงได้ อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมเวทีไม่
หลากหลาย เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ชาวบ้านมุ่งประกอบอาชีพมากกว่า ทำให้
ผู้เข้าร่วมเวทีบางคนไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง หรือไม่สามารถเข้าร่วมครบกระบวนการ การเสนอ
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ความคิดในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจึงยังขาดการมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ กลุ่ม โครงการที่เสนอ
ขึ้นจึงมักจะเป็นโครงการที่คนในพื้นที่ได้เห็นร่วมกัน และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม และ
ประการสำคัญท่ีนำมาสู่ความเบื่อหน่ายของชาวบ้าน และเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเวทีประชาคม คือ 
ขาดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้แผนเป็นไปในลักษณะ ต่างคน ต่างทำ ทำ
ให้ในพ้ืนที่มีแผนหลายแผนจากหลายหน่วยงานที่มาสนับสนุนให้พ้ืนที่ร่วมจัดทำ ขาดเอกภาพของแผน 
เป็นลักษณะแผนตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ที่ตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานตาม
ห้วงระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ซึ่งไม่ตรงกัน ปัญหาและอุปสรรคที่น่าสนใจในพื้นที่เทศบาล
ตำบลขุนกระทิง คือ การขาดการบูรณาการการทำงานในจัดเวทีประชาคม ที่เห็นได้จากข้อเสนอ
โครงการของหมู่บ้านจากการจัดเวทีประชาคมของเทศบาล เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ำ สิ่งที่ขาดหายไปคือ การเสนอโครงการ
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประชาชนในชุมชนไม่สนใจที ่จะเสนอเข้ามา ดังนั้น 
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่จึงถือเป็นขั้นตอนแรกในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาและการกำหนดกิจกรรมในการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจำเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือทางเครือข่ายในการขั บเคลื่อน 
เพ่ือลดความเบื่อหน่ายของประชาชน ที่ต้องกระทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลปัญหา
และความต้องการ เพื่อจะสะท้อนผ่านแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต
เป็นหลัก เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนำแนวคิดระบบราชการ 4.0 
ที่จะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึง
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) การสานพลังระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอื ่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ ้นไปกว่าการ
ประสานงานก ัน (Coordination) หร ือทำงานด ้วยก ัน (Cooperation) ไปส ู ่การร ่วมม ือกัน 
(Collaboration) อย่างแท้จริง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561) โดยจัดระบบ
ให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอา
ทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อ
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น โดยการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับ
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ความคิดในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจึงยังขาดการมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ กลุ่ม โครงการที่เสนอ
ขึ้นจึงมักจะเป็นโครงการที่คนในพื้นที่ได้เห็นร่วมกัน และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม และ
ประการสำคัญท่ีนำมาสู่ความเบื่อหน่ายของชาวบ้าน และเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเวทีประชาคม คือ 
ขาดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้แผนเป็นไปในลักษณะ ต่างคน ต่างทำ ทำ
ให้ในพ้ืนที่มีแผนหลายแผนจากหลายหน่วยงานที่มาสนับสนุนให้พ้ืนที่ร่วมจัดทำ ขาดเอกภาพของแผน 
เป็นลักษณะแผนตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ที่ตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานตาม
ห้วงระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ซึ่งไม่ตรงกัน ปัญหาและอุปสรรคที่น่าสนใจในพื้นที่เทศบาล
ตำบลขุนกระทิง คือ การขาดการบูรณาการการทำงานในจัดเวทีประชาคม ที่เห็นได้จากข้อเสนอ
โครงการของหมู่บ้านจากการจัดเวทีประชาคมของเทศบาล เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ำ สิ่งที่ขาดหายไปคือ การเสนอโครงการ
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประชาชนในชุมชนไม่สนใจที ่จะเสนอเข้ามา ดังนั้น 
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่จึงถือเป็นขั้นตอนแรกในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาและการกำหนดกิจกรรมในการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจำเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือทางเครือข่ายในการขั บเคลื่อน 
เพ่ือลดความเบื่อหน่ายของประชาชน ที่ต้องกระทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลปัญหา
และความต้องการ เพื่อจะสะท้อนผ่านแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต
เป็นหลัก เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนำแนวคิดระบบราชการ 4.0 
ที่จะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึง
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) การสานพลังระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอื ่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ ้นไปกว่าการ
ประสานงานก ัน (Coordination) หร ือทำงานด ้วยก ัน (Cooperation) ไปส ู ่การร ่วมม ือกัน 
(Collaboration) อย่างแท้จริง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561) โดยจัดระบบ
ให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอา
ทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อ
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น โดยการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับ
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ตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็น
กรณีศึกษา และมีความมุ่งหวังว่าการค้นคว้าอิสระนี้จะสามารถตอบคำถามว่าจะสร้างกลไกการบูรณา
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
ชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง ที่มีภารกิจในการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างไร ที่จะ
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ได้แก่ ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เข้า
มาร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาในพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อลดความ
ซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
  1)  เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีภารกิจในการ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2)  เพื่อส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
ชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพ่ือ
ลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

วิธีการศึกษา 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ของตัวแทนบุคคลจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้แก่ ภาครัฐ เช่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการในพ้ืนที่ เป็น
ต้น ภาคประชาสังคม เช่น ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชน เป็นต้น และตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี 
ประกอบด้วย 1) ตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนกระทิง 2) ตัวแทนกำนัน/ผู ้ใหญ่บ้าน/
คณะกรรมการหมู่บ้าน 3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง 4) ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดขุนกระทิง/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง 5) พัฒนากรตำบลขุน
กระทิง 6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลขุนกระทิง และ 7) ตัวแทนประชาชน ได้แก่ 
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ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ซึ่งประชาชนในพื้นที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวมทั้งการศึกษาจากข้อมูลจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนบทความวิจัย บทความ
วิชาการ ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการ
สร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในการลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดความสับสนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 
ผลการศึกษา 

 
แนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีภารกิจในการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ พบว่า การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล แนวทางในการทำงานร่วมกันอันดับแรก คือ การ
จัดเวทีประชาคม ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ กระตุ้นผู้
ร่วมเวทีให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายขณะเดียวกัน ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิค ที่เหมาะสม
ในแต่ละข้ันตอน จึงเรียกผู้ทำหน้าที่นี้ว่า “วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งในหมายถึง ผู้ที่เอ้ืออำนวยให้เกิด
การเรียนรู้ เป็นโค้ชให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งคำถาม สะท้อนความคิด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น
กลาง ไม่อคติ ใช้การสื่อสารสองทาง และให้กำลังใจผู้ร่วมเวทีให้กล้าที่จะแสดงความรู้ ความสามารถ 
ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เตรียมประเด็นการพูดคุย กำหนดกิจกรรมและ
กระบวนการที่สอดคล้องต่อเนื่อง ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม โดยแจ้งให้ผู้เข้ารว่มประชุมเตรียมล่วงหน้า ประสานงาน เชิญให้ผู้เข้าประชุมสามารถอยู่ร่วม
กระบวนการได้ตลอด และวิทยากรกระบวนการควรทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือ
ปรับกระบวนการ/วิธีการนำเสนอ ประสานการเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เตรียมงาน เตรียมทีม นัดหมายวิทยากรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ 
ลำดับการประชุม กระตุ้นให้สมาชิกในเวทีทุกคนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อน ทบทวน สรุปประเด็น
ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกในเวที 

การส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
ชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ซึ่งประชาชนในพื้นที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวมทั้งการศึกษาจากข้อมูลจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนบทความวิจัย บทความ
วิชาการ ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการ
สร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในการลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดความสับสนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 
ผลการศึกษา 

 
แนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีภารกิจในการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ พบว่า การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล แนวทางในการทำงานร่วมกันอันดับแรก คือ การ
จัดเวทีประชาคม ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ กระตุ้นผู้
ร่วมเวทีให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายขณะเดียวกัน ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิค ที่เหมาะสม
ในแต่ละข้ันตอน จึงเรียกผู้ทำหน้าที่นี้ว่า “วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งในหมายถึง ผู้ที่เอ้ืออำนวยให้เกิด
การเรียนรู้ เป็นโค้ชให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งคำถาม สะท้อนความคิด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น
กลาง ไม่อคติ ใช้การสื่อสารสองทาง และให้กำลังใจผู้ร่วมเวทีให้กล้าที่จะแสดงความรู้ ความสามารถ 
ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เตรียมประเด็นการพูดคุย กำหนดกิจกรรมและ
กระบวนการที่สอดคล้องต่อเนื่อง ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม โดยแจ้งให้ผู้เข้ารว่มประชุมเตรียมล่วงหน้า ประสานงาน เชิญให้ผู้เข้าประชุมสามารถอยู่ร่วม
กระบวนการได้ตลอด และวิทยากรกระบวนการควรทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือ
ปรับกระบวนการ/วิธีการนำเสนอ ประสานการเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เตรียมงาน เตรียมทีม นัดหมายวิทยากรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ 
ลำดับการประชุม กระตุ้นให้สมาชิกในเวทีทุกคนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อน ทบทวน สรุปประเด็น
ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกในเวที 

การส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
ชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพ่ือ
ลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ ้นเปลือง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนในพื ้นที ่ อาศัย
กระบวนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้  

1) ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา ทีมตำบลร่วมกับผู้เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านในตำบล มาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ช่วยกันค้นหาว่า ตำบลมีปัญหาอะไรบ้าง 
มากหรือน้อย จำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขขนาดไหน อย่างไร เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยในชุมชนเอง 
หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในตำบล โดยนำข้อมูลทั้ง 2 ประเภท  มา
รวบรวมและประมวลผล ค้นหา ศักยภาพของตำบลจากข้อมูลพื ้นฐานของชุมชน และวิเคราะห์
คุณภาพชีวิต รายรับ รายจ่าย เงินออมและหนี้สิน ในภาพรวมของตำบล จากข้อมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือน เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้รวดเร็วขึ้น อาจจะแยกกลุ่มย่อยตามประเภทของปัญหา หรือ
ประเด็นปัญหา เช่น ประเด็น แหล่งน้ำ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด  เป็นต้น ทำการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนำข้อเสนอที่ประชุมย่อยเข้า
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่   

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพ สามารถสรุป
สภาพปัญหาของชุมชนได้ดังนี้ 1) ปัญหาทางด้านกายภาพ พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อ
ถึงฤดูฝนก็ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเป็นประจำซ้ำซากต่อเนื่องทุกปี บางปี
เกิดปัญหาอุทกภัยก็ยิ่งสร้างความเสียหายยิ่งขึ้นไปอีก 2) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันมี
ถนนเชื่อมโยงกับชุมชนในหลายตำบล มีระบบและโครงข่ายถนนทั่วถึง แต่มีถนนหลายสาย ในเขต
เทศบาลทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนชำรุดเสียหาย ส่งผลให้การคมนาคม
ไม่สะดวก 3) ปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการประกอบอาชีพหลัก คือ
อาชีพการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บ
น้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ และ 4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากมีโรงโม่หินตั้งอยู่ในพื้นที่ ส่งผลให้ในพื้นที่เกิดปัญหามลภาวะทั้งทางเสียงและทางฝุ่นละออง 
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน   

2) ขั้นตอนที่ 2 การบูรณาการแผนชุมชน นำข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน 
เช่น ทุนชุมชนทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพคน เป็นต้น ของแต่ละ
หมู่บ้าน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตำบล ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และข้อจำกัดของชุมชน ให้มีความแม่นยำ ชัดเจน สามารถนำมากำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และทิศทางการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตำบล สำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหา
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เพ่ือบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีรายละเอียดการดำเนินงาน
แบบสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

 (1) วิเคราะห์ชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนมา
วิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในตำบลมีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จาก
การศึกษาพบว่า ในภาพรวม มีทรัพยากรดังต่อไปนี้ 1) ระบบเศรษฐกิจ การเกษตร พบว่า พื้นที่ทำ
การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชสวน รองลงมาเป็นพื้นที่ทำนา และที่เพาะปลูกพืชไร่ 
ตามลำดับ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 
กาแฟ และมะพร้าว 2) การท่องเที่ยว พบว่า พื้นที่บริเวณเขาขุนกระทิงหรือเขานามะพร้าว เป็นพื้นที่
ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากรได้
สำรวจพบสถานที่ที่ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มี
คุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และขึ้นทะเบียนบริเวณดังกล่าวเป็นโบราณสถาน 
3) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจำนวนสถานประกอบการมาก
ที่สุด คือ กลุ่มการขายปลีก รองลงมาคือ กลุ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม , กลุ่มการขาย - ซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ และกลุ่มกิจกรรมบริการอ่ืน ๆ ตามลำดับ 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า คน
ในท้องถิ่นมีการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น โดยมีปร าชญ์
ชาวบ้านที่ได้รับการยกย่องหลากหลายสาขา ได้แก่ เทคโนโลยีพื้นบ้าน การดำรงชีพและโภชนาการ
พื้นบ้าน ประเพณี พิธีกรรม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการดูแลสุขภาพ
พื้นบ้าน 5) ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ด้านทรัพยากรน้ำ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ 
คลองชุมพร คลองขุนกระทิง และคลองนาคราช ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และใช้ผันน้ำในชว่งที่
มีฝนตกหนักและน้ำท่วมเพ่ือระบายออกสู่ทะเล ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ เช่น เขาขุน
กระทิง เขาตาพรหม เขาหอยโข่ง เขาหลัก เขาถ้ำกระทิงทอง เขาดิน เขาหนองเนียน เขาน้อย เขาเห็บ 
เป็นต้น 

 (2) การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ เป็นต้น มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล นำมาบูรณาการและ
จัดทำเป็นโครงการต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตำบล โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ซึ่งค้นพบดังนี ้

 จุดแข็ง 1) มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งและมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 41 ตัดผ่านเขตเทศบาลในแนวเหนือ -ใต้ 2) การติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไป
โดยสะดวก 3) เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัด 4) การเกษตรเป็นสินค้าหลักของพ้ืนที่ 
และมีสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด 5) มีภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่
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เพ่ือบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีรายละเอียดการดำเนินงาน
แบบสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

 (1) วิเคราะห์ชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนมา
วิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในตำบลมีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จาก
การศึกษาพบว่า ในภาพรวม มีทรัพยากรดังต่อไปนี้ 1) ระบบเศรษฐกิจ การเกษตร พบว่า พื้นที่ทำ
การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชสวน รองลงมาเป็นพื้นที่ทำนา และที่เพาะปลูกพืชไร่ 
ตามลำดับ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 
กาแฟ และมะพร้าว 2) การท่องเที่ยว พบว่า พื้นที่บริเวณเขาขุนกระทิงหรือเขานามะพร้าว เป็นพื้นที่
ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากรได้
สำรวจพบสถานที่ที่ก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มี
คุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และขึ้นทะเบียนบริเวณดังกล่าวเป็นโบราณสถาน 
3) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจำนวนสถานประกอบการมาก
ที่สุด คือ กลุ่มการขายปลีก รองลงมาคือ กลุ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม , กลุ่มการขาย - ซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ และกลุ่มกิจกรรมบริการอ่ืน ๆ ตามลำดับ 4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า คน
ในท้องถิ่นมีการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น โดยมีปร าชญ์
ชาวบ้านที่ได้รับการยกย่องหลากหลายสาขา ได้แก่ เทคโนโลยีพื้นบ้าน การดำรงชีพและโภชนาการ
พื้นบ้าน ประเพณี พิธีกรรม การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการดูแลสุขภาพ
พื้นบ้าน 5) ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ด้านทรัพยากรน้ำ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ 
คลองชุมพร คลองขุนกระทิง และคลองนาคราช ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และใช้ผันน้ำในชว่งที่
มีฝนตกหนักและน้ำท่วมเพ่ือระบายออกสู่ทะเล ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ เช่น เขาขุน
กระทิง เขาตาพรหม เขาหอยโข่ง เขาหลัก เขาถ้ำกระทิงทอง เขาดิน เขาหนองเนียน เขาน้อย เขาเห็บ 
เป็นต้น 

 (2) การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ เป็นต้น มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล นำมาบูรณาการและ
จัดทำเป็นโครงการต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตำบล โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ซึ่งค้นพบดังนี ้

 จุดแข็ง 1) มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งและมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 41 ตัดผ่านเขตเทศบาลในแนวเหนือ -ใต้ 2) การติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไป
โดยสะดวก 3) เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัด 4) การเกษตรเป็นสินค้าหลักของพ้ืนที่ 
และมีสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด 5) มีภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่
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เหมาะแก่การทำการเกษตร และ 6) มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นได้
โดยสะดวก และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตัดผ่านพ้ืนที่  

  จุดอ่อน 1) ขาดการวางระบบโครงข่ายถนนที่รองรับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงถนนแต่ละสาย
ให้เป็นระบบ 2) ถนนบางเส้นยังไม่ได้มาตรฐานด้านผิวจราจร และมีเขตทางคับแคบส่วนพ้ืนที่ห่างไกล
จากเขตชุมชนถนนยังไม่ได้มาตรฐานและยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ำ บางเส้นมีท่อระบายน้ำที่
เล็กเกินไป ทำให้ในฤดูฝนมักจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเพราะระบายน้ำไม่ทัน ทำให้การคมนาคมอาจไม่
สะดวกเท่าที ่ควร 3) แหล่งน้ำไม่เพียงพอสำหรับนำไปผลิตน้ำประปา  4) ขาดการจัดการด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 5) ปัญหาดินไม่มีคุณภาพ 6) ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิต 7) ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 8) แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการปรับปรุงและส่งเสริม เช่น 
ถ้ำเขาขุนกระทิง ถ้ำกระทิงทอง 9) เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 10) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 11) กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ไม่เข้มแข็ง 

 โอกาส 1) เทศบาลมีรายได้เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสนับส่งเสริมด้าน
อื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ 2) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมรถไฟ
เส้นทางขนส่งสินค้าและก่อสร้างคลังสินค้าทางรถไฟ 3) ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทำให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 4) หน่วยงานของรัฐได้เข้ามา
ช่วยเหลือในการส่งเสริมอาชีพ 5) มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร 6) เยาวชนให้ความสนใจด้าน
การศึกษา 7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  8) ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล  และ 9) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สามารถออกบริการได้อย่างทั่วถึง 

 อุปสรรค 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปไม่เต็มพื้นที่ เพราะมีงบประมาณ
จำกัดในการนำไปพัฒนา 2) ประชาชนไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน     
3) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 4) คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรยังไม่พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 5) งบประมาณในการพัฒนาส่งเสริม
ของเทศบาลมีไม่เพียงพอ 6) เยาวชนส่วนใหญ่มีค่านิยมตามแบบอย่างวัฒนธรรมตะวันตก  7) เป็น
ชุมชนขนาดเล็ก ทำให้ไม่มีสถาบันศึกษาระดับมัธยม ทำให้ต้องออกไปเรียนนอกพื้นที่ 8) ขาดการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และ 9) ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

  สรุปผลจากการวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมคิด 
ร่วมกันทำงาน ในการจัดทำแผนพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้ เนื่องจากแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด อีกท้ังการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัด
เวทีประชาคมแผนชุมชน ทั ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเข้าร่วมใน
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กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำงาน เพื่อบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจัดสรรไปตาม
งบประมาณ ตามปัญหาเร่งด่วน 

 (3) การกำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล ซึ่งมี
ทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความจำเป็น 
ความต้องการ จัดลำดับและประเมินตนเอง และนำมากำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของตำบล โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “ประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนในการจัดบริการสาธารณะที ่ได้
มาตรฐาน และพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” 

  (4) การกำหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การนำปัญหา
ที่หมู่บ้านส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตำบล ฉะนั้นจะเห็นว่า การบูรณาการแผนมิใช่การนำเอาแผนของหมู่บ้านมารวมกัน
เท่านั้น จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมไม่
สะดวก ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ปัญหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาด้านสาธารณสุข 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (5) จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ เพ่ือแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน/
โครงการ ดังนั้น ทีมงานตำบลจึงต้องรู้ว่าแต่ละแผนงาน/โครงการ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานใด เพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ 
เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) แผนงาน/โครงการที่ทำเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกผัก
สวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น 2) แผนที่ต้องทำ
ร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยมีการร่วมกันในด้านทรัพยากร
คนหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โครงการปลูกข้าว
พันธุ์ดีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น และ 3) แผนที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมี
การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็น
ปัญหาร่วมกันหลายพื้นที่ หากสามารถจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน /โครงการดังกล่าว 
ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่าแผนงาน/โครงการที่ไม่ชัดเจน 

  สรุปผลจากการวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการที่ต้องทำร่วม และแผนงาน/โครงการที่ต้อง
ขอรับการสนับสนุน ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุกภาค
ส่วนจะได้ช่วยกันทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบร่วมกันและบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนา เพ่ือสามารถนำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชน  
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กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำงาน เพื่อบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจัดสรรไปตาม
งบประมาณ ตามปัญหาเร่งด่วน 

 (3) การกำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล ซึ่งมี
ทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความจำเป็น 
ความต้องการ จัดลำดับและประเมินตนเอง และนำมากำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของตำบล โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ “ประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนในการจัดบริการสาธารณะที ่ได้
มาตรฐาน และพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” 

  (4) การกำหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การนำปัญหา
ที่หมู่บ้านส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตำบล ฉะนั้นจะเห็นว่า การบูรณาการแผนมิใช่การนำเอาแผนของหมู่บ้านมารวมกัน
เท่านั้น จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมไม่
สะดวก ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ปัญหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาด้านสาธารณสุข 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (5) จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ เพ่ือแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน/
โครงการ ดังนั้น ทีมงานตำบลจึงต้องรู้ว่าแต่ละแผนงาน/โครงการ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานใด เพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ 
เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) แผนงาน/โครงการที่ทำเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกผัก
สวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น 2) แผนที่ต้องทำ
ร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยมีการร่วมกันในด้านทรัพยากร
คนหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โครงการปลูกข้าว
พันธุ์ดีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น และ 3) แผนที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมี
การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็น
ปัญหาร่วมกันหลายพื้นที่ หากสามารถจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน /โครงการดังกล่าว 
ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่าแผนงาน/โครงการที่ไม่ชัดเจน 

  สรุปผลจากการวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการที่ต้องทำร่วม และแผนงาน/โครงการที่ต้อง
ขอรับการสนับสนุน ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุกภาค
ส่วนจะได้ช่วยกันทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบร่วมกันและบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนา เพ่ือสามารถนำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชน  
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3) ขั้นตอนที่ 3 การเชื่อมโยงแผนชุมชน เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรคนและเงินในระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบล ทีมงานตำบลต้องรู้จักบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่ วนเข้าด้วยกัน การได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การบูรณาการแผนชุมชนมีประสิทธิภาพ และมีโ อกาสที่จะ
ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น  

สรุปผลจากการวิเคราะห์ กระบวนการความเชื่อมโยงในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีการจัดเวทีประชาคมร่วมกัน เพ่ือสามารถนำปัญหาความต้องการ มาจัดทำแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และสามารถนำแผนมาสู่การปฏิบัติและสามารถเชื่อมโยง
แผนไปสู่แผนอำเภอ แผนจังหวัดต่อไป โดยนำแผนงาน/โครงการที่ต้องทำร่วมและแผนงาน/โครงการ
ที่ต้องขอรับการสนับสนุน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสามารถนำแผนมาสู่การปฏิบัติ ทั้งโดยใช้
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอำเภอ จังหวัด 

4) ขั้นตอนที่ 4 การนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ความสำเร็จของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ทีมงาน
ตำบลจะต้องจัดตั้งกลไกภายในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องในการนำแผนสู่การปฏิบัติ นอกจากจะได้รับการ
ความร่วมมือจากภายในหมู่บ้านแล้วจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก
องค์กรภายนอกด้วย โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้รับการเชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ อีก
ทั้งต้องจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ด้วย ข้อสำคัญก็คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารแผนงาน/
โครงการจึงจะประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ แผนพัฒนาที่จัดทำขึ้น โดยการร่วมคิด ร่วมกันทำงาน จะสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างมาก แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ตรงตามความต้องการของชุมชน สอดรับ
เรื่องงบประมาณ ประชาชนและชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากชุมชนมีแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5) ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน การประเมินผลและร่วมสรุปบทเรียน เป็น
การทบทวนวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยเน้นการสรุปเป็น
บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการดำเนินงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น โดยใช้วิธีการถอดความรู้จาก
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและสรุปไว้ในรูปแบบที่สามารถนำไปเผยแพร่ ต่อยอด และ
ขยายผลการเรียนรู้จากการดำเนินงาน เพ่ือยกระดับการดำเนินงานหรือการแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งใน
ด้านคุณภาพและปริมาณที่ชุมชนเป็นผู้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ 3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

1) แนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีภารกิจ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการแผนชุมชนระดับ
ตำบล แนวทางในการทำงานร่วมกันอันดับแรก คือ การจัดเวทีประชาคม ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ คือ กระตุ้นผู้ร่วมเวทีให้เกิดผลตามจุดมุ ่งหมาย 
ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน จึงเรียกผู้ทำ
หน้าที่นี ้ว่า “วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งในหมายถึง ผู้ที ่เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ เป็นโค้ชให้
คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งคำถาม สะท้อนความคิด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลาง ไม่อคติ ใช้การ
สื่อสารสองทาง และให้กำลังใจผู้ร่วมเวทีให้กล้าที่จะแสดงความรู้ความสามารถ ทำความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์การจัดประชุม เตรียมประเด็นการพูดคุย กำหนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคล้อง
ต่อเนื่อง ประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเตรียมล่วงหน้า ประสานงาน เชิญให้ผู้เข้าประชุมสามารถอยู่ร่วมกระบวนการได้ตลอด และ
วิทยากรกระบวนการควรทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปรับกระบวนการ/วิธีการ
นำเสนอ ประสานการเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้ เตรียมงาน เตรียมทีม นัดหมายวิทยากรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ลำดับการประชุม กระตุ้น
ให้สมาชิกในเวทีทุกคนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อน ทบทวน สรุปประเด็นให้ตรงกับความต้องการของ
สมาชิกในเวที ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะรวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง จะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชริ
นทร์ ทองดี (2555) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า คณะกรรมการ
ชุมชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล และสอดคล้องกับแนวคิดข้อจำกัดของการวางแผน (กรมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2543) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณา
กำหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้นกลุ่มทำงานได้
ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะทำให้การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่า
เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

1) แนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่มีภารกิจ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการแผนชุมชนระดับ
ตำบล แนวทางในการทำงานร่วมกันอันดับแรก คือ การจัดเวทีประชาคม ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ คือ กระตุ้นผู้ร่วมเวทีให้เกิดผลตามจุดมุ ่งหมาย 
ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน จึงเรียกผู้ทำ
หน้าที่นี ้ว่า “วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งในหมายถึง ผู้ที ่เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ เป็นโค้ชให้
คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งคำถาม สะท้อนความคิด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลาง ไม่อคติ ใช้การ
สื่อสารสองทาง และให้กำลังใจผู้ร่วมเวทีให้กล้าที่จะแสดงความรู้ความสามารถ ทำความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์การจัดประชุม เตรียมประเด็นการพูดคุย กำหนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคล้อง
ต่อเนื่อง ประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเตรียมล่วงหน้า ประสานงาน เชิญให้ผู้เข้าประชุมสามารถอยู่ร่วมกระบวนการได้ตลอด และ
วิทยากรกระบวนการควรทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปรับกระบวนการ/วิธีการ
นำเสนอ ประสานการเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้ เตรียมงาน เตรียมทีม นัดหมายวิทยากรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ลำดับการประชุม กระตุ้น
ให้สมาชิกในเวทีทุกคนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อน ทบทวน สรุปประเด็นให้ตรงกับความต้องการของ
สมาชิกในเวที ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะรวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง จะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชริ
นทร์ ทองดี (2555) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า คณะกรรมการ
ชุมชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล และสอดคล้องกับแนวคิดข้อจำกัดของการวางแผน (กรมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2543) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณา
กำหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้นกลุ่มทำงานได้
ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะทำให้การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่า
เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง 
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2) การส่งเสริมกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
ชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพ่ือ
ลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ ้นเปลือง และไม่สร้ างความสับสนให้แก่ประชาชนในพื ้นที่  อาศัย
กระบวนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การบูรณาการแผนชุมชน 3) 
การเชื่อมโยงแผนชุมชน 4) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และ 5) การติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน 
แสดงให้เห็นว่า มีปรับกระบวนคิด โดยมุ่งเน้นผลที่จะเกิด (ผลลัพธ์) เป็นตัวตั้ง แล้วนำมาคิดหางานที่
จะทำ (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซึ่งจะนำไปสู่
การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพ่ือดำเนินการได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เชน ปาน
สังข์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผล
การศึกษาพบว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แล้วนำมากำหนดประเด็น
การพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กำหนดประเด็นหลักในการพัฒนา และได้นำมา
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) มีประเด็นการพัฒนา 9 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการประชาชน ด้านการศึกษา ด้านการบริการสาธารณสุข ด้านศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะของแผนที่ดี 
(กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2543) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แผนควรจะมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุผล และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเรื่องนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วางแผนจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิจารณญาณเป็นฐาน ในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และตัดสินเลือกแนวทาง
ดำเนินการที่สามารถนำไปปฏิบัติได ้

 
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 
  1)  พัฒนากระบวนการเพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมจากทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำมาเชื่อมโยงการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการของการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2)  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการจัดทำโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัด 
  3)  รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลเพื่อบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้อง และมีเป้าหมายเดียวกนั 
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

  1)  ควรมีการสนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการเพ่ือนำแผนพัฒนาแบบ
บูรณาการในจังหวัดชุมพรไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นการต่อยอดผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดทำแผนพัฒนา
แบบบูรณาการของการจัดทำแผนร่วมกัน 
  2)  ควรมีการศึกษาสนับสนุนให้มีการวิจัยในรูปแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยัน
ข้อมูลและข้อค้นพบที่เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการในระดับสูง         
  3)  ควรมีการสนับสนุนให้มีการวิจัยการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะความเป็นเมือง โดยเฉพาะจังหวัดในอาณาเขตที่ติดต่อกัน เพ่ือ
นำจุดเด่นมาเปรียบเทียบเพื่อสร้างข้อเสนอในการพัฒนา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำ
แผนพัฒนา กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความช่วยเหลือใน
การให้ข้อมูล คำปรึกษา ข้อแนะนำ ความคิดเห็น และกำลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา 
ข้อชี้แนะ ข้อแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้
กำลังใจแก่ผู้ศึกษาในการค้นคว้าอิสระนี้ตลอดมา 
  ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง พัฒนากรตำบลขุนกระทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ซึ่งประชาชนในพื้นที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
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  2)  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับการจัดทำโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัด 
  3)  รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลเพื่อบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้อง และมีเป้าหมายเดียวกนั 
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

  1)  ควรมีการสนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการเพ่ือนำแผนพัฒนาแบบ
บูรณาการในจังหวัดชุมพรไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นการต่อยอดผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดทำแผนพัฒนา
แบบบูรณาการของการจัดทำแผนร่วมกัน 
  2)  ควรมีการศึกษาสนับสนุนให้มีการวิจัยในรูปแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยัน
ข้อมูลและข้อค้นพบที่เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการในระดับสูง         
  3)  ควรมีการสนับสนุนให้มีการวิจัยการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะความเป็นเมือง โดยเฉพาะจังหวัดในอาณาเขตที่ติดต่อกัน เพ่ือ
นำจุดเด่นมาเปรียบเทียบเพื่อสร้างข้อเสนอในการพัฒนา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำ
แผนพัฒนา กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิง อำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความช่วยเหลือใน
การให้ข้อมูล คำปรึกษา ข้อแนะนำ ความคิดเห็น และกำลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา 
ข้อชี้แนะ ข้อแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้
กำลังใจแก่ผู้ศึกษาในการค้นคว้าอิสระนี้ตลอดมา 
  ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนกระทิง หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนกระทิง พัฒนากรตำบลขุนกระทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ซึ่งประชาชนในพื้นที่คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

59 

 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำนันตำบลขุนกระทิง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการสัมภาษณ์  
 ขอขอบพระคุณ เจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้และ
อ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดและ
สร้างความรู ้ให้แก่ผู ้ศึกษา และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที ่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์สุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ื องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ร่วมรุ่นทุกคน ที่ได้ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจช่วยเหลือมาโดยตลอด  
 ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณและขอมอบความสำเร็จทั้งหมดนี้ให้แก่บิดา มารดา และสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ศึกษา ที่ได้สนับสนุนการศึกษา และเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งแก่ผู้ศึกษาตลอดมา จนทำ
ให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การสำรวจสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามภารกิจของกรมการปกครอง กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง 2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง และ 3) เพ่ือ
รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง กรณีศึกษา
ที ่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   ซึ ่งการศึกษาครั ้งนี ้  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Qualitative Study)  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ชนิดการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) ศึกษาเฉพาะจากการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว โดยกลุ่มประชากร
เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎรธ์านี 
จําแนกเป็น 1) ข้าราชการ จำนวน 14 คน 2) พนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน  24  คน 3) กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 58 คน รวมกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี              
1 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง 5 ด้าน ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ผลการวิจัย พบว่า  
 1)  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า ส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งเป็น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป และมีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี   

2)  ข้อมูลสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
ในภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับที่ได้ปฏิบัติการเป็น
ปกติทุกด้าน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่สภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็น           
รายด้าน ตามลำดับมีดังนี้ คือ ด้านการปกครองท้องที ่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ ด้านการทะเบียน  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม และด้านการอาสารักษาดินแดน 
และเมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่สภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นรายข้อ พบว่า การ
สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานของฝ่ ายปกครองในทุกระดับ มีการปฏิบัติมากที ่ส ุด และ               
การบริหารงบประมาณของรัฐ การเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  
  3)  ข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง ใน
ภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีปัญหาการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการปกครองท้องที่ และด้านการอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีค่าความถี่เท่ากัน อีก
ทั้งมีปัญหาการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 ด้าน ตามลำดับ คือ ด้านการอำนวยความเป็น
ธรรม ด้านการทะเบียน  และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ และ
เมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่ปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นรายข้ อ พบว่า การ
ดำเนินการเรื่องค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่าง ๆ มีปัญหาการปฏิบัติมากที่สุด และการ
ตรวจตรา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีปัญหาการปฏิบัติน้อยที่สุด  
 4)  ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง พบว่ากลุ่มประชากรเป้าหมายมีระดับความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 2 ข้อ ตามลำดับ คือ การมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อีกทั้ง มีระดับความคิดเห็น 
อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ข้อ ตามลำดับ คือ การพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ประสบการณ์ในงาน
ที่ท่านได้รับมอบหมาย การมีปัญหาการปฏิบัติงาน และการมีสภาพความพร้อมการปฏิบัติงาน  
 ข้อเสนอแนะ ที่สำคัญคือ  
 1) การฝึกอบรมและพัฒนา โดยจะต้องมีการสำรวจหลักสูตรให้เป็นไปความต้องการของ
บุคลากร  ต้องคำนึงถึงระยะเวลา คุณค่าและคุณประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นหลัก                   
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 2)  การมอบหมายงาน ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ความสามารถที่หลากหลายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี                     
 3)  การจัดสรรงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ให้เพียงพอ รวมทั้งการจัดสรรค่าตอบแทนหรือ
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้บุคลากร
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข 
 
คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, กรมการปกครอง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 

 กรมการปกครอง เป็นหน่วยราชการหนึ่งระดับกรมที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่
สำคัญ เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ การอำนวยความเป็น
ธรรมในสังคม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนประเภทต่าง ๆ เพ่ือบริการ
และจัดการให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งกรมการปกครองถือเป็นการจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง  และในปัจจุบันได้มีการกระจายการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย 
จะประกอบด้วย จังหวัดและอำเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 โดยอำเภอเป็นหน่วยราชการหน่วยสุดท้ายในส่วนภูมิภาค
รองจากจังหวัด โดยจะมีข้าราชการจากกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ประจำอยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอรับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของคน
ไทยโดยทั่วไปนั้นมักจะต้องมีภารกิจติดต่อเกี่ยวพันกับหน่วยงานของส่วนราชการเสมอ จึงอาจกล่าวได้
ว่า อำเภอเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรในแต่ละท้องที่ของอำเภอมากท่ีสุด 
 อำเภอจึงเป็นหน่วยงานราชการแรกที่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ส่วนภูมิภาค การที่จะอำนวยการบริการให้แก่ประชาชนในลักษณะที่เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด จึงย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริหารงานของอำเภอว่ามีการจัด
ระเบียบการบริหารงานและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 “หน่วยงานราชการ” จะเสมือนกับคำว่า “องค์การ” ซึ่งจะมีคํานิยามขององค์การอย่างเป็น
ทางการคือ "องค์รวมของคนที่ทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทั่วไปร่วมกัน" จากคํานิยามดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของคนทุกคนในองค์การจะถูกพิจารณาซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์การ และ
เป็นภารกิจที่เกินกว่าที่คนๆ เดียวจะสามารถทําได้เพียงลําพัง องค์การโดยทั่วไปจะมีเอกลักษณ์พิเศษ
เฉพาะตัว สามารถสังเกตเห็นได้จากลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษโดยทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้อยู่
เสมอๆในทุกองค์การ ประกอบด้วย เป้าหมาย (Purpose), การแบ่งงาน (Division of Labor) และ
ระดับข้ันของอํานาจหน้าที่ (Hierarchy of Authority) (อุดม ทุมโฆสิต, 2544, น. 22-23) 
 ทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการบริหารนั้น จะประกอบไปด้วยทุน คน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือ “ทรัพยากรบุคคล” 
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที ่สุด หากได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การ 
องค์การก็เจริญก้าวหน้าสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ฉะนั้นการบริหารทรัพยากร
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บทนำ 
 

 กรมการปกครอง เป็นหน่วยราชการหนึ่งระดับกรมที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่
สำคัญ เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ การอำนวยความเป็น
ธรรมในสังคม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนประเภทต่าง ๆ เพ่ือบริการ
และจัดการให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งกรมการปกครองถือเป็นการจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง  และในปัจจุบันได้มีการกระจายการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย 
จะประกอบด้วย จังหวัดและอำเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 โดยอำเภอเป็นหน่วยราชการหน่วยสุดท้ายในส่วนภูมิภาค
รองจากจังหวัด โดยจะมีข้าราชการจากกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ประจำอยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอรับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของคน
ไทยโดยทั่วไปนั้นมักจะต้องมีภารกิจติดต่อเกี่ยวพันกับหน่วยงานของส่วนราชการเสมอ จึงอาจกล่าวได้
ว่า อำเภอเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรในแต่ละท้องที่ของอำเภอมากท่ีสุด 
 อำเภอจึงเป็นหน่วยงานราชการแรกที่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ส่วนภูมิภาค การที่จะอำนวยการบริการให้แก่ประชาชนในลักษณะที่เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด จึงย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริหารงานของอำเภอว่ามีการจัด
ระเบียบการบริหารงานและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 “หน่วยงานราชการ” จะเสมือนกับคำว่า “องค์การ” ซึ่งจะมีคํานิยามขององค์การอย่างเป็น
ทางการคือ "องค์รวมของคนที่ทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทั่วไปร่วมกัน" จากคํานิยามดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของคนทุกคนในองค์การจะถูกพิจารณาซึ่งถือเป็นภารกิจขององค์การ และ
เป็นภารกิจที่เกินกว่าที่คนๆ เดียวจะสามารถทําได้เพียงลําพัง องค์การโดยทั่วไปจะมีเอกลักษณ์พิเศษ
เฉพาะตัว สามารถสังเกตเห็นได้จากลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษโดยทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้อยู่
เสมอๆในทุกองค์การ ประกอบด้วย เป้าหมาย (Purpose), การแบ่งงาน (Division of Labor) และ
ระดับข้ันของอํานาจหน้าที่ (Hierarchy of Authority) (อุดม ทุมโฆสิต, 2544, น. 22-23) 
 ทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการบริหารนั้น จะประกอบไปด้วยทุน คน เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือ “ทรัพยากรบุคคล” 
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที ่สุด หากได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การ 
องค์การก็เจริญก้าวหน้าสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ฉะนั้นการบริหารทรัพยากร
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มนุษย์จึงมีบทบาทสาํคัญที่สุดในการแสวงหาและรักษาบุคคลเหล่านั้นไว้ วิธีที่จะรักษาบุคคลเหล่านั้น
ไว้ได้ จะต้องอาศัยกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
สมรรถนะสามารถปฏิบัติให้การดำเนินงานบรรลุผลเป้าหมายในการบริหารงานขององค์การทั้งระบบ
การบริหารได้ 
 จึงถือได้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นหัวใจสําคัญของทุกองค์การ โดย
ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด ที่สามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การบรรลุ
เป้าหมายที่ตั ้งไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ต่อให้องค์การมี
ทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆมากเพียงใด แต่ถ้าทรัพยากรมนุษย์มีการบริหารและการพัฒนาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพแล้วนั้น อาจส่งผลให้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น  ๆ ที่องค์การมีอยู่อย่างมากมาย
มหาศาล ก็ไม่อาจจะถูกใช้ไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในหลาย ๆ องค์การของ
ประเทศไทย 
 ในส่วนของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ถือเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนํา
ภารกิจของกรมการปกครอง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน 
และการทะเบียนต่างๆ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สําคัญ ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานของที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จึงต้องมีความรู้ มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงาน รวมถึง
จะต้องมีขวัญและกําลังใจในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถอันจะ
นําไปสู่การ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้แก่ประชาชน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง   
กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 2) เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง 
กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 3) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในที่ทำการปกครองอำเภอเมือง                  
สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรม             
การปกครอง กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ที่จะศึกษา 
  (1) ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของที่ทำ
การปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 
  (1.1)  ข้าราชการ 
  (1.2)  พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
  (1.3)  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  (2)  ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  แบ่งเป็น 
  (2.1) ประสบการณ์ 1-2 ปี 
  (2.2) ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 
  (3)  คุณวุฒิทางการศึกษา แบ่งเป็น 
  (3.1) ต่ำกว่าปริญญาตรี 
  (3.2) ปริญญาตรี 
  (3.3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจ
ของกรมการปกครอง กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ของข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแบ่งสภาพและปัญหาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  (1)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
  (2)  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม 
  (3) ด้านการปกครองท้องที่ 
  (4)  ด้านการอาสารักษาดินแดน 
  (5)  ด้านการทะเบียน 
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วิธีการศึกษา 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ที่จะศึกษา 
  (1) ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของที่ทำ
การปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 
  (1.1)  ข้าราชการ 
  (1.2)  พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
  (1.3)  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  (2)  ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  แบ่งเป็น 
  (2.1) ประสบการณ์ 1-2 ปี 
  (2.2) ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 
  (3)  คุณวุฒิทางการศึกษา แบ่งเป็น 
  (3.1) ต่ำกว่าปริญญาตรี 
  (3.2) ปริญญาตรี 
  (3.3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจ
ของกรมการปกครอง กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ของข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแบ่งสภาพและปัญหาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  (1)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
  (2)  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม 
  (3) ด้านการปกครองท้องที่ 
  (4)  ด้านการอาสารักษาดินแดน 
  (5)  ด้านการทะเบียน 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) ข้าราชการ ซึ ่งเป็น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที ่ปกครอง  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กรมการปกครอง  
จำนวน 14 คน 

2) พนักงานและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 24 คน 

3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นหัวหน้าราษฎรในแต่ละตำบลหมู่บ้าน จำนวน 58 คน 
 รวมกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน 96 คน 
 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Qualitative Study)  โดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ชนิดการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ศึกษาเฉพาะ
จากการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 
ประเด็น คือ ตำแหน่ง ประสบการณ ์และคุณวุฒิทางการศึกษา    
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง 5 ด้าน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 27 ข้อ    

ตัวแปรอิสระ 
1. ตำแหน่ง 
2. ประสบการณ์ 
3. คุณวุฒิทางการศึกษา 

ตัวแปรตาม 
   สภาพและป ัญหาการบร ิหารและพัฒนา
ทร ัพยากรมน ุษย ์ตามภารก ิจของกรมการ
ปกครอง 5 ด้านดังนี้ 
   1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายในประเทศ 
   2. ด้านการอำนวยความเป็นธรรม 
   3. ด้านการปกครองท้องที่ 
   4. ด้านการอาสารักษาดินแดน 
   5. ด้านการทะเบียน 
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง ซึ่งมีคำถาม  
5 ข้อ 3 ระดับความคิดเห็น 
 ซึ ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 
 
 1)  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
 พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
60.40 รองลงมาเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 25.00 และมีตำแหน่งเป็นข้าราชการ คิดเป็น 
ร้อยละ 14.60 โดยมีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.30 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ ระหว่าง 
1-2 ปี ร้อยละ 18.70 และมีคุณวุฒิทางการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.10 รองลงมาคือ มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 40.60 และมีคุณวุฒิทางการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี             
ร้อยละ 7.30 ตามลำดับ 

2)  ข้อมูลสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
ในภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  

พบว่า กลุ ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ มีระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ โดยสามารถ
เรียงลำดับตามสภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) ด้านการปกครองท้องที่ 2) ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 3) ด้านการทะเบียน 4) ด้านการอำนวยความ
เป็นธรรม และ5) ด้านการอาสารักษาดินแดน ซึ่งอยู่ในระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ ทุกด้าน 

โดยข้อมูลสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
สามารถจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้  

(1)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ มีสภาพการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในระดับปฏิบัติการเป็นปกติ โดย
สามารถเรียงลำดับตามสภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) การตรวจตรา เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 2) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 3) การตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 4) การสนับสนุน 
ส่งเสริมงานกิจการมวลชนต่าง ๆ และ5) การตรวจตราและออกจัดระเบียบสังคม ซึ่งอยู่ ในระดับได้
ปฏิบัติการเป็นปกติ ทุกข้อ 
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง ซ่ึงมีคำถาม  
5 ข้อ 3 ระดับความคิดเห็น 
 ซึ ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 
 
 1)  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
 พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
60.40 รองลงมาเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 25.00 และมีตำแหน่งเป็นข้าราชการ คิดเป็น 
ร้อยละ 14.60 โดยมีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.30 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ ระหว่าง 
1-2 ปี ร้อยละ 18.70 และมีคุณวุฒิทางการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.10 รองลงมาคือ มี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 40.60 และมีคุณวุฒิทางการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี             
ร้อยละ 7.30 ตามลำดับ 

2)  ข้อมูลสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
ในภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  

พบว่า กลุ ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ มีระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ โดยสามารถ
เรียงลำดับตามสภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) ด้านการปกครองท้องที่ 2) ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 3) ด้านการทะเบียน 4) ด้านการอำนวยความ
เป็นธรรม และ5) ด้านการอาสารักษาดินแดน ซึ่งอยู่ในระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ ทุกด้าน 

โดยข้อมูลสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
สามารถจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้  

(1)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ มีสภาพการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในระดับปฏิบัติการเป็นปกติ โดย
สามารถเรียงลำดับตามสภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) การตรวจตรา เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 2) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 3) การตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 4) การสนับสนุน 
ส่งเสริมงานกิจการมวลชนต่าง ๆ และ5) การตรวจตราและออกจัดระเบียบสังคม ซึ่งอยู่ ในระดับได้
ปฏิบัติการเป็นปกติ ทุกข้อ 
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(2)  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม  มีสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
ภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในระดับปฏิบัติการเป็นปกติ โดยสามารถเรียงลำดับตามสภาพการ
ปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การสรรหาบุคคลให้ทำหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 2) การ
พัฒนาและสนับสนุนด้านกฎหมายในการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 3) การทำสัญญา
ประนีประนอมข้อพิพาท และ4) การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ซึ่งอยู่ในระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ 
ส่วน 5) การออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชน อยู่
ในระดับได้ปฏิบัติการบางครั้ง  

(3)  ด้านการปกครองท้องที่ มีสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจ
ของกรมการปกครอง อยู่ในระดับปฏิบัติการเป็นปกติ โดยสามารถเรียงลำดับตามสภาพการปฏิบัติการ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การสนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในทุกระดับ  2) 
การดำเนินการ เรื่องค่าตอบแทน/ สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่ าง ๆ 3) การพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) การออกหน่วย
บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ (อำเภอเคลื่อนที่) 5) การตรวจตรา แนะนำควบคุมงานโรงแรม โรงรับ
จำนำ การพนัน การเรี่ยไร การขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานทะเบียนอาวุธปืน  6) การสนับสนุน 
ส่งเสริม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ 7) การสนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8) การสนับสนุนส่งเสริมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ  ส่วน 9) การบริหารงบประมาณของรัฐ การเบิกจ่ายพัสดุ
และครุภัณฑ์ อยู่ในระดับได้ปฏิบัติการเป็นบางครั้ง  

(4)  ด้านการอาสารักษาดินแดน มีสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
ภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในระดับปฏิบัติการเป็นปกติ โดยสามารถเรียงลำดับตามสภาพการ
ปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การสวัสดิการต่างๆและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอาสารักษา
ดินแดน และ2) การสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจการสมาชิกอาสารักษาดินแดน  ซึ ่งอยู่ในระดับได้
ปฏิบัติการเป็นปกติ  ส่วน 3) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกอาสารักษาดินแดน  อยู่ใน
ระดับได้ปฏิบัตกิารเป็นบางครั้ง  

(5)  ด้านการทะเบียน มีสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของ
กรมการปกครอง อยู่ในระดับปฏิบัติการเป็นปกติ โดยสามารถเรียงลำดับตามสภาพการปฏิบัติการจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 2) การให้บริการงานทะเบียนทั่วไป 3) การ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงาน 4) การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตร และ5) การให้บริการงานบัตรประจำตัว
ประชาชน ซึ่งอยู่ในระดับได้ปฏิบัติการเป็นปกติ ทุกข้อ 

 



70

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

70 

 

  3)  ข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง ใน
ภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  
 พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ มีปัญหาในระดับน้อย โดยสามารถเรียงลำดับตาม
ปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านการปกครองท้องที่ และ2) ด้านการอาสารักษา
ดินแดน มีระดับปัญหาปานกลาง ส่วน 3) ด้านการอำนวยความเป็นธรรม 4) ด้านการทะเบียน และ5) 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ มีระดับปัญหาน้อย 

โดยข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
สามารถจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้  

(1)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคงภายในประเทศ มีปัญหาการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในมีระดับปัญหาน้อย โดย
สามารถเรียงลำดับตามปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) การตรวจรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 2) การตรวจตราและออกจัดระเบียบสังคม 3) การสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจการ
มวลชนต่างๆ 4) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน และ5) การตรวจตรา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งมีระดับปัญหาน้อยทุกข้อ 

(2)  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม มีปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
ภารกิจของกรมการปกครอง อยู ่ในมีระดับปัญหาน้อย โดยสามารถเรียงลำดับตามปัญหาการ
ปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การสรรหาบุคคลให้ทำหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และ2) 
การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  มีระดับปัญหาปานกลาง ส่วน 3) การพัฒนาและสนับสนุนด้าน
กฎหมายในการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 4) การออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขั้น
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชน 5) การทำสัญญาประนีประนอมข้อพิพาท มีระดับ
ปัญหาน้อย  

(3)  ด้านการปกครองท้องที่  มีปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจ
ของกรมการปกครอง อยู่ในมีระดับปัญหาปานกลาง  โดยสามารถเรียงลำดับตามปัญหาการปฏิบัติการ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การดำเนินการ เรื่องค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ 2) การ
พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน 
3) การออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ (อำเภอเคลื่อนที่) 4) การสนับสนุนส่งเสริมและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 5) การสนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายปกครองในทุกระดับ 6) การบริหารงบประมาณของรัฐ การเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 7) การ
สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ 8) การสนับสนุน ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 9) การตรวจตรา แนะนำควบคุมงานโรงแรม โรงรับจำนำ การพนัน 
การเรี่ยไร การขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานทะเบียนอาวุธปืน มีระดับปัญหาปานกลาง ทุกข้อ 
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  3)  ข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง ใน
ภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  
 พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ มีปัญหาในระดับน้อย โดยสามารถเรียงลำดับตาม
ปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านการปกครองท้องที่ และ2) ด้านการอาสารักษา
ดินแดน มีระดับปัญหาปานกลาง ส่วน 3) ด้านการอำนวยความเป็นธรรม 4) ด้านการทะเบียน และ5) 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ มีระดับปัญหาน้อย 

โดยข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
สามารถจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้  

(1)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคงภายในประเทศ มีปัญหาการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในมีระดับปัญหาน้อย โดย
สามารถเรียงลำดับตามปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  1) การตรวจรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 2) การตรวจตราและออกจัดระเบียบสังคม 3) การสนับสนุน ส่งเสริมงานกิจการ
มวลชนต่างๆ 4) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน และ5) การตรวจตรา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งมีระดับปัญหาน้อยทุกข้อ 

(2)  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม มีปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
ภารกิจของกรมการปกครอง อยู ่ในมีระดับปัญหาน้อย โดยสามารถเรียงลำดับตามปัญหาการ
ปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การสรรหาบุคคลให้ทำหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และ2) 
การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  มีระดับปัญหาปานกลาง ส่วน 3) การพัฒนาและสนับสนุนด้าน
กฎหมายในการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 4) การออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้ัน
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชน 5) การทำสัญญาประนีประนอมข้อพิพาท มีระดับ
ปัญหาน้อย  

(3)  ด้านการปกครองท้องที่  มีปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจ
ของกรมการปกครอง อยู่ในมีระดับปัญหาปานกลาง  โดยสามารถเรียงลำดับตามปัญหาการปฏิบัติการ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การดำเนินการ เรื่องค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ 2) การ
พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน 
3) การออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ (อำเภอเคลื่อนที่) 4) การสนับสนุนส่งเสริมและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 5) การสนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายปกครองในทุกระดับ 6) การบริหารงบประมาณของรัฐ การเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 7) การ
สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ 8) การสนับสนุน ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 9) การตรวจตรา แนะนำควบคุมงานโรงแรม โรงรับจำนำ การพนัน 
การเรี่ยไร การขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานทะเบียนอาวุธปืน มีระดับปัญหาปานกลาง ทุกข้อ 
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(4)  ด้านการอาสารักษาดินแดน  มีปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
ภารกิจของกรมการปกครอง อยู่ในมีระดับปัญหาปานกลาง  โดยสามารถเรียงลำดับตามปัญหาการ
ปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกอาสารักษา
ดินแดน 2) การสวัสดิการต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน  และ 3) การ
สนับสนุน ส่งเสริมงานกิจการสมาชิกอาสารักษาดินแดน  มีระดับปัญหาปานกลาง ทุกข้อ 

(5)  ด้านการทะเบียน มีปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของ
กรมการปกครอง อยู่ในมีระดับปัญหาน้อย  โดยสามารถเรียงลำดับตามปัญหาการปฏิบัติการจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 2) การให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน 
3) การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการทำงาน 4) การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตร และ5) การให้บริการงานทะเบียนทั่วไป มีระดับ
ปัญหาน้อย ทุกข้อ 
 4)  ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง  
 พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก มีจำนวน 2 ข้อ ตามลำดับ คือ การมี
กำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครอง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อีกทั ้งมีระดับความคิดเห็น ที ่อยู ่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 3 ข้อ 
ตามลำดับ คือ การพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ประสบการณ์ในงานที่ท่านได้รับมอบหมาย การมีปัญหา
การปฏิบัติงาน และการมีสภาพความพร้อมการปฏิบัติงาน 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1) สรุปผลการศึกษา 
(1)  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งเป็น กำนัน 

ผู ้ใหญ่บ้าน ที ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที ่ 3 ปีขึ ้นไป และมีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่า  
ปริญญาตรี 

(2)  ข้อมูลสภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง              
ในภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  
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ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับที่ได้ปฏิบัติการเป็น
ปกติทุกด้าน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่สภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นราย
ด้าน ตามลำดับมีดังนี้ คือ ด้านการปกครองท้องที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ ด้านการทะเบียน  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม และด้านการอาสารักษาดินแดน 
และเมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่สภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นรายข้อ พบว่า การ
สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในทุกระดับ มีการปฏิบัติมากที่สุด และการบริหาร
งบประมาณของรัฐ การเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  

 (3) ข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการ
ปกครอง ในภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีปัญหาการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการปกครองท้องที่ และด้านการอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีค่าความถี่เท่ากัน อีก
ทั้งมีปัญหาการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 ด้าน ตามลำดับ คือ ด้านการอำนวยความเป็น
ธรรม ด้านการทะเบียน  และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ และ
เมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่ปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นรายข้อ พบว่า การ
ดำเนินการเรื่องค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ มีปัญหาการปฏิบัติมากที่สุด และการ
ตรวจตรา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีปัญหาการปฏิบัติน้อยท่ีสุด  

(4) ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
จำนวน 2 ข้อ ตามลำดับ คือ การมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อีกทั้งมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ
ปานกลาง จำนวน 3 ข้อ ตามลำดับ คือ การพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ประสบการณ์ในงานที่ท่านได้รับ
มอบหมาย การมีปัญหาการปฏิบัติงาน และการมีสภาพความพร้อมการปฏิบัติงาน  

2) อภิปรายผล  
(1) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า

การตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีระดับปัญหาน้อย ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติงานได้
เป็นตามภารกิจของกรมการปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ บุนนาค (2554) กล่าวว่าหลักของการ
ตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคที่องค์การกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอาจเกิดเพ่ิมข้ึนในอนาคต นัก
บริหารจะต้องวิเคราะห์ให้ทราบอย่างแน่ชัดว่า ขณะนี้องค์การกำลังมี ปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น 
องค์การจะต้องแก้ไขปัญหาโดยกำหนดนโยบายให้บุคลากร ได้มี โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคนั้นทั้งนี้เพ่ือลดระดับหรือขจัดปัญหานั้นๆให้หมดไปจากองค์การ  
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ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับที่ได้ปฏิบัติการเป็น
ปกติทุกด้าน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่สภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นราย
ด้าน ตามลำดับมีดังนี้ คือ ด้านการปกครองท้องที่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ ด้านการทะเบียน  ด้านการอำนวยความเป็นธรรม และด้านการอาสารักษาดินแดน 
และเมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่สภาพการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นรายข้อ พบว่า การ
สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในทุกระดับ มีการปฏิบัติมากที่สุด และการบริหาร
งบประมาณของรัฐ การเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  

 (3) ข้อมูลปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามภารกิจของกรมการ
ปกครอง ในภาพรวมของทั้ง 5 ด้าน  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีปัญหาการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการปกครองท้องที่ และด้านการอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีค่าความถี่เท่ากัน อีก
ทั้งมีปัญหาการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 ด้าน ตามลำดับ คือ ด้านการอำนวยความเป็น
ธรรม ด้านการทะเบียน  และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ และ
เมื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความถี่ปัญหาการปฏิบัติการจากมากไปหาน้อยเป็นรายข้อ พบว่า การ
ดำเนินการเรื่องค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ มีปัญหาการปฏิบัติมากที่สุด และการ
ตรวจตรา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีปัญหาการปฏิบัติน้อยท่ีสุด  

(4) ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามภารกิจของกรมการปกครอง  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมายมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
จำนวน 2 ข้อ ตามลำดับ คือ การมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อีกทั้งมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ
ปานกลาง จำนวน 3 ข้อ ตามลำดับ คือ การพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ประสบการณ์ในงานที่ท่านได้รับ
มอบหมาย การมีปัญหาการปฏิบัติงาน และการมีสภาพความพร้อมการปฏิบัติงาน  

2) อภิปรายผล  
(1) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า

การตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีระดับปัญหาน้อย ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติงานได้
เป็นตามภารกิจของกรมการปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ บุนนาค (2554) กล่าวว่าหลักของการ
ตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรคที่องค์การกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอาจเกิดเพ่ิมข้ึนในอนาคต นัก
บริหารจะต้องวิเคราะห์ให้ทราบอย่างแน่ชัดว่า ขณะนี้องค์การกำลังมี ปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น 
องค์การจะต้องแก้ไขปัญหาโดยกำหนดนโยบายให้บุคลากร ได้มี โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคนั้นทั้งนี้เพ่ือลดระดับหรือขจัดปัญหานั้นๆให้หมดไปจากองค์การ  
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ด้านการอำนวยความเป็นธรรม ผลการศึกษาพบว่าการสรรหาบุคคลให้ทำหน้าที่
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  มีระดับปัญหาปานกลาง ทั้งนี้แม้ว่า
บุคคลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยนั้นจะไม่ใช่ข้าราชการแต่เสมือนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยจะมีหลักเกณฑ์ตามที่ราชการกำหนดไว้ อีกท้ังจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร และกิตติ บุนนาค  (2539) กล่าวว่า
นโยบายด้านการสรรหาข้าราชการนั้น ราชการพลเรือนไทยใช้นโยบายการสรรหา บุคคลเข้ารับ
ราชการในระดับต่ำเป็นหลัก คือ การรับเข้าทำราชการครั้งแรกจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่สูงกว่า
ระดับ 4 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการจะใช้คุณวุฒิการศึกษาเป็นปัจจัยหลัก มากกว่าพิจารณาปัจจัย
อ่ืนๆ เช่น ประสบการณ์ เป็นต้น  

สอดคล้องกับอุดม ทุมโฆสิต (2544) ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) เป็นคำกว้าง ๆ ที่ใช้ "อธิบายกิจกรรมในการจัดการทรัพยากร
บุคคลในทางกว้าง คำดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมการ จัดคนเข้าทำงาน (Staffing) และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ศักยภาพในการปฏิบัติ งานของคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่จนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” การจัดกำลังคน (Staffing) คือ กระบวนการของการจัดคนที่มีคุณภาพสูงให้
ทำงานในตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถของ เขาโดยมีวัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐานคือ เพื่อจัด
คนและงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน ทั้งนี้เพ่ือบรรลุผลิตภาพสูงสุดขององค์การนั่นเอง การจัด
คนเข้าทำงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารหากองค์การใดปราศจากคนที่ปฏิบัติงานที่
เหมาะสมแล้วแม้ว่าองค์การจะมี การออกแบบ และจัดเตรียมแผนเป็นอย่างดีเพียงใดก็ตามก็ยังคงไม่
สามารถประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อยู่นั่นเอง  

ยังสอดคล้องกับ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2559) ให้ความหมายว่า การวางแผนอัตรา
กำลังคนล่วงหน้า เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อองค์การ เพื่อให้วิสัยทัศน์ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรดำเนินการอย่างมี ขั ้นตอน ควรหมั่นทบทวนและ
วิเคราะห์แผนอัตรากำลังให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ โดยควรมีการวิเคราะห์และทบทวนใหม่ทุก 
6 เดือน เพื่อที่องค์การจะได้สามารถปรับตัวหรือ ปรับกลยุทธ์ด้านอัตรากำลังคนให้ทันต่อสถานการณ์ 
ลดระดับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย จากคนเกินหรือคนขาด 

(2) ด้านการปกครองท้องที่ ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการ เรื่องค่าตอบแทน/ สิทธิ
ประโยชน์สวัสดิการต่าง ๆ ระดับปัญหาปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร และกิตติ บุนนาค
(2539) กล่าวว่านโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทน เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนจะพบว่า ราชการ
จ่ายค่าตอบแทนต่ำกว่าเอกชนมาก ราชการนั้นอาศัยวุฒิการศึกษาเป็น ตัวกำหนดค่าตอบแทน ถ้ามี
เวลาเรียนตาม หลักสูตรเท่ากัน จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ของ ภาคเอกชนอาศัยความต้องการของตลาดเป็นตัวกำหนด อย่างไรก็ตามราชการพลเรือนไทยมี
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นโยบายด้านการให้สวัสดิการและ ผลประโยชน์เกื้อกูลที่ดีพอสมควร คือ การให้สวัสดิการบางประการ
ครอบคลุมทั้งครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนโยบายให้หลักประกันความ
มั่นคงทั้งในขณะทำงาน และเมื่อออกจากงานไปแล้ว เช่น มีกฎหมายคุ้มครองเงินเดือนข้าราชการ มี
การให้บำเหน็จบำนาญ เมื่อออกจากงานโดยไม่มีความผิด นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้สวัสดิการด้าน   
อ่ืน ๆ อีก เช่น ค่าเล่าเรียนของบุตร สิทธิในการลา และการเบิกค่าเช่าบ้าน (สำหรับผู้มีสิทธิ) เป็นต้น  

ยังสอดคล้องกับกิตติ บุนนาค (2554) กล่าวว่า หลักของ Win-Win ในการกำหนด
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นักบริหารจะต้องยึดหลักของ Win-Win นั่นคือ การใช้หลัก
แห่งความสมดุล หรือ การจัดสรรผลประโยชน์ ไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์การอย่างเป็น
ธรรม ทั้งนี้เพราะหลักของ Win-Win นี้จะช่วยส่งเสริม ทำให้องค์การมีเสถียรภาพและความยั่งยืน  

และยังสอดคล้องกับจินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ (2559) กล่าวว่า รายได้ที่บุคลากรจะได้รับ
จากการปฏิบัติงานโดยตรง ส่วน ค่าตอบแทน คือ รายได้ส่วนเพิ่มของบุคลากรที่ถูกกำหนดขึ้นเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจและ สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนเพิ ่มใดๆที่ได้ร ับนอกเหนือจากค่ าจ้างและ
ค่าตอบแทน ในการบริหาร ผลประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับเพ่ือให้เกิดดุลยภาพ การกำหนดอัตราส่วน
ให้เหมาะสมระหว่าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน: สวัสดิการ ผู้บริหารควรพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
ประกอบ ระดับของความจำเป็นในการ ดำรงชีวิตของบุคลากร โดยรวมทั้งองค์การ ระดับความจำเป็น
ในการสร้างแรงจูงใจตามประเภทและ ลักษณะการดำเนินงานขององค์การ ระดับของความต้องการใน
การสร้างความผูกพัน อัตราที่เป็น โครงสร้างที่เหมาะสมของ ค่าจ้าง : ค่าตอบแทน : สวัสดิการ ควรอยู่
ระหว่าง 70-20:10 การกำหนดให้มีการกระจายงบประมาณ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการลงไป
ยังบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพียงพอ และท่ัวถึง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม  

(3) ด้านการอาสารักษาดินแดน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน  มีระดับปัญหาปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
(2559) กล่าวว่า การพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องการผลการศึกษาวิจัยไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาบุคลากรในหลายด้าน เช่น การฝึกอบรมประเภทต่างๆ การสอนงาน การพัฒนานักบริหาร และ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทำการวิเคราะห์และประเมินเพื่อการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของ 
ปัญหาและองค์ความรู้ที ่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันปัญหาการฝึกอบรมแบบไร้
ทิศทางไร้การวางแผนที่ดี ทำให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
อย่างแท้จริงและยังสอดคล้องกับ ชาคริต เลิศบุญครอง (2561) การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าความต้องการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาด้าน
วิชาการมากที่สุด และวิธีการพัฒนาที่ต้องการมากที่สุดคือการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
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นโยบายด้านการให้สวัสดิการและ ผลประโยชน์เกื้อกูลที่ดีพอสมควร คือ การให้สวัสดิการบางประการ
ครอบคลุมทั้งครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนโยบายให้หลักประกันความ
มั่นคงทั้งในขณะทำงาน และเมื่อออกจากงานไปแล้ว เช่น มีกฎหมายคุ้มครองเงินเดือนข้าราชการ มี
การให้บำเหน็จบำนาญ เมื่อออกจากงานโดยไม่มีความผิด นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้สวัสดิการด้าน   
อ่ืน ๆ อีก เช่น ค่าเล่าเรียนของบุตร สิทธิในการลา และการเบิกค่าเช่าบ้าน (สำหรับผู้มีสิทธิ) เป็นต้น  

ยังสอดคล้องกับกิตติ บุนนาค (2554) กล่าวว่า หลักของ Win-Win ในการกำหนด
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นักบริหารจะต้องยึดหลักของ Win-Win นั่นคือ การใช้หลัก
แห่งความสมดุล หรือ การจัดสรรผลประโยชน์ ไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์การอย่างเป็น
ธรรม ทั้งนี้เพราะหลักของ Win-Win นี้จะช่วยส่งเสริม ทำให้องค์การมีเสถียรภาพและความยั่งยืน  

และยังสอดคล้องกับจินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ (2559) กล่าวว่า รายได้ที่บุคลากรจะได้รับ
จากการปฏิบัติงานโดยตรง ส่วน ค่าตอบแทน คือ รายได้ส่วนเพิ่มของบุคลากรที่ถูกกำหนดขึ้นเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจและ สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนเพิ ่มใดๆที่ได้ร ับนอกเหนือจากค่ าจ้างและ
ค่าตอบแทน ในการบริหาร ผลประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับเพ่ือให้เกิดดุลยภาพ การกำหนดอัตราส่วน
ให้เหมาะสมระหว่าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน: สวัสดิการ ผู้บริหารควรพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
ประกอบ ระดับของความจำเป็นในการ ดำรงชีวิตของบุคลากร โดยรวมทั้งองค์การ ระดับความจำเป็น
ในการสร้างแรงจูงใจตามประเภทและ ลักษณะการดำเนินงานขององค์การ ระดับของความต้องการใน
การสร้างความผูกพัน อัตราที่เป็น โครงสร้างที่เหมาะสมของ ค่าจ้าง : ค่าตอบแทน : สวัสดิการ ควรอยู่
ระหว่าง 70-20:10 การกำหนดให้มีการกระจายงบประมาณ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการลงไป
ยังบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม เพียงพอ และท่ัวถึง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม  

(3) ด้านการอาสารักษาดินแดน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน  มีระดับปัญหาปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 
(2559) กล่าวว่า การพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องการผลการศึกษาวิจัยไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาบุคลากรในหลายด้าน เช่น การฝึกอบรมประเภทต่างๆ การสอนงาน การพัฒนานักบริหาร และ
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทำการวิเคราะห์และประเมินเพื่อการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของ 
ปัญหาและองค์ความรู้ที ่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อป้องกันปัญหาการฝึกอบรมแบบไร้
ทิศทางไร้การวางแผนที่ดี ทำให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
อย่างแท้จริงและยังสอดคล้องกับ ชาคริต เลิศบุญครอง (2561) การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าความต้องการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนาด้าน
วิชาการมากที่สุด และวิธีการพัฒนาที่ต้องการมากที่สุดคือการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
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(4) ด้านการทะเบียน ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการงานทะเบียนราษฎร มีระดับ
ปัญหาปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง (2560) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ปัจจุบัน ได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียน
ในอำเภอ สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและจัดพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการร้องขอ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
 3) ข้อเสนอแนะ 

(1) การฝึกอบรมและพัฒนา โดยจะต้องมีการสำรวจหลักสูตรให้ เป็นไปความต้องการ
ของบุคลากรต้องคำนึงถึงระยะเวลา คุณค่าและคุณประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นหลัก                   

(2) การมอบหมายงาน ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความสามารถที่หลากหลายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี                     

(3) การจัดสรรงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ให้เพียงพอ รวมทั้งการจัดสรรค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้บุคลากร
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข 

(4) การมีส่วนร่วม ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อน
สภาพการปฏิบัติงานจริงปละปัญหาที่เกิดขั้นจากการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นระยะ ๆ 

(5) การให้บริการ ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ มา
ประยุกต์ใช้ เพื ่ออำนวยความสะดวกและลดขั ้นตอนทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการแก่
ประชาชน 

(6) การรายงานผล ควรมีการจัดทำผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นประจำรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

(7) การสร้างการรับรู้ ควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่และ  
ภารกิจของหน่วยงาน อีกท้ังให้ความสำคัญกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
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(8) การจัดทำแผนความก้าวหน้า โดยกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากร รวมทั้งวัดความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงาน และควรจัดทำการประเมินความผูกพัน 
และความพึงพอใจของบุคลากร 
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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครงที่เกิดข้ึน ในพ้ืนที่
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย กฎ กติกา ข้อตกลง รวมทั้งการอนุรักษ์
การใช้พื้นที่และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ ด้านสังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ  3) ศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีวิธีการดำเนินงาน
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ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง
หอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน    ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตการทำประมงชายฝั่งในพื้นที่ อ่าว
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การรวบรวมข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้นำในพื้นที่ เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวคิดการแก้ไขปัญหาจึง
เป็นสิ ่งสำคัญ การใช้วิธีเลือกผู ้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชนมาเป็นผู ้ให้ข้อมูล  และวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

จักรพันธ์ เชื้อพุทธ* 
 

บทคัดย่อ 
  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครงที่เกิดข้ึน ในพ้ืนที่
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย กฎ กติกา ข้อตกลง รวมทั้งการอนุรักษ์
การใช้พื้นที่และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ ด้านสังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ  3) ศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีวิธีการดำเนินงาน
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชน หรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง
หอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน    ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตการทำประมงชายฝั่งในพื้นที่ อ่าว
บ้านดอน และการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือการทำ Focus Group โดยกลุ่มตัวอย่างในการสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่ 1 คือสอบถามผู ้นำชุมชนหรือกลุ ่มตัวแทนประชาชนในบริเวณพื ้นท่ี            
อ่าวบ้านดอน ทั้งผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 10 คน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 8 คน ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน จำนวน 7 หน่วยงาน  
 ศึกษาการใช้วิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน และการเพาะเลี้ยงหอยแครง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ประชาชนที่ใช้พื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการประกอบอาชีพการทำประมง 
การรวบรวมข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้นำในพื้นที่ เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวคิดการแก้ไขปัญหาจึง
เป็นสิ ่งสำคัญ การใช้วิธีเลือกผู ้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชนมาเป็นผู ้ให้ข้อมูล  และวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



79

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

จักรพันธ์ เชื้อพุทธ* 
 

บทคัดย่อ 
  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครงที่เกิดข้ึน ในพ้ืนที่
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย กฎ กติกา ข้อตกลง รวมทั้งการอนุรักษ์
การใช้พื้นที่และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ ด้านสังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ  3) ศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีวิธีการดำเนินงาน
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชน หรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง
หอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน    ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตการทำประมงชายฝั่งในพื้นที่ อ่าว
บ้านดอน และการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือการทำ Focus Group โดยกลุ่มตัวอย่างในการสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่ 1 คือสอบถามผู ้นำชุมชนหรือกลุ ่มตัวแทนประชาชนในบริเวณพื ้นท่ี            
อ่าวบ้านดอน ทั้งผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 10 คน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 8 คน ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน จำนวน 7 หน่วยงาน  
 ศึกษาการใช้วิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน และการเพาะเลี้ยงหอยแครง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ประชาชนที่ใช้พื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการประกอบอาชีพการทำประมง 
การรวบรวมข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้นำในพื้นที่ เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวคิดการแก้ไขปัญหาจึง
เป็นสิ ่งสำคัญ การใช้วิธีเลือกผู ้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชนมาเป็นผู ้ให้ข้อมูล  และวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

79 
 

 

หอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการศึกษาแนวทางการดำเนินการบังคับใช้
กฎหมาย  
          ความสำเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยหลักการ “สันติวิธี” และมีข้อมูลที่
ถูกต้องบริสุทธิ์ ตามข้อกฎหมายและหลักวิชาการ โดยเจตนายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวชายฝั่ง“อ่าวบ้านดอน” ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก มีความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งมีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล (หอยแครง) มานานจาก
ความสำคัญของอ่าวบ้านดอน ทำให้คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2543 กำหนดให้
พ้ืนที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอพุนพิน ของอ่าวบ้านดอนเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยเป็นพ้ืนที่ชุ่ม
น้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และ
เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่เลี้ยงหอยในอ่าวบ้านดอน รวมทั้งพื้นที่อนุญาตและไม่อนุญาต
ประมาณ 155,000 ไร่ พื้นที่เลี้ยงหอยที่ได้รับอนุญาตเดิมตั้งแต่ พ.ศ. 2532 (ก่อนมีการประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาประมง พ.ศ.2558) ประมาณ 45,000 ไร่ เกษตรกร 708 ราย ได้แก่ อำเภอ  ไชยา ท่า
ฉาง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และเกาะสมุย รวม 5 อำเภอ (ไม่มีอำเภอเมืองฯ และอำเภอพุนพิน)  พื้นที่
เลี้ยงหอยนอกเขตอนุญาต ประมาณ 110,000 ไร่ จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชยา ท่าฉาง พุนพิน 
เมืองฯ และกาญจนดิษฐ์  โดยกรมประมงออก พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ให้ผู้ที่เลี้ยงหอย  อยู่ก่อน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ยื่นขอใบอนุญาต มีผู้มาขอรับใบอนุญาตทั้งสิ้น 2,122 ราย พ้ืนที่ 88,603 
ไร่ ทั้งพ้ืนที่ใน เขตอนุญาตเดิมและพ้ืนที่นอกเขตอนุญาต 
 คณะกรรมการประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม   พ.ศ.2560 
ให้เลี้ยงหอยในพื้นที่อนุญาตเดิม 5 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอไชยา ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และ
เกาะสมุย ไม่อนุญาตนอกพื้นที่เดิม เนื่องจากอ่าวบ้านดอนเหมาะสมเป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ  มี
ประชาชนใช้พื้นที่ประกอบอาชีพประมงที่หลากหลาย โดยคณะกรรมการประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ได้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท 
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ.2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา (ประกาศและงานทั่วไป) เล่ มที่ 135 
ตอนพิเศษ 5ง ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 มีพ้ืนที่อนุญาต 39,800 ไร่ 
 กรมเจ้าท่า โดยคำสั่ง คสช. ที่ 32/2560 เรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนใน
กรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลําแม่น้ำ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้ยกเว้น ผ่อนผันให้
บุคคลที่ได้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลําแม่น้ำอยู่ก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2560 (พ.ร.บ.การเดินเรือ    
ในน่านน้ำไทย ฉบับ 17 พระพุทธศักราช 2560 ใช้บังคับ) แจ้งการครอบครองต่อเจ้าท่า เพื่อให้
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยมีผู้มายื่นกรมเจ้าท่า 420 ราย ทั้งในเขตพ้ืนที่อนุญาตและนอกเขต
พ้ืนที่อนุญาตการทำประมง และกรมเจ้าท่าไม่มีการอนุญาตแต่อย่างใด  
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วัตถุประสงค ์
 
 1)  เพ่ือศึกษาปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         2)  เพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย กฎ กติกา ข้อตกลง รวมทั้งการอนุรักษ์การใช้พื้นที่และทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ ด้านสังคมวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
 3)  ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขของกลุ่ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลประโยชน์ และผลกระทบกับขุมทรัพย์ทะเลชายฝั่งอ่าวบ้านดอน จังหวัด   สุ
ราษฎร์ธานี  
          การศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ คือ กลุ่มผู้ที่มาลงทุนเพาะเลี้ยงหอยแครงในบริเวณพ้ืนที่
อ่าวบ้านดอน และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี ่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน ผู้ปกครองท้องที่ 
ท้องถิ่น และนักวิชาการท่ีศึกษาค้นคว้าข้อมูลปัญหา ผลกระทบต่างๆ ในพื้นที่อ่าวบ้านดอนทั้งหมด
ประมาณ 150,000 ไร่ 
          ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 
เนื่องจากเป็นระยะเวลาในการศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ซึ่งเป็นไป 
ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วิธีการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสังเกตการทำ
ประมงชายฝั่งในพื้นที่อ่าวบ้านดอน และการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือการทำ Focus Group กับผู้นำหรือ
ตัวแทนประชาชน ในพ้ืนที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ ที่
เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย 
 



82

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

82 
 

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
 
        เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ 
          ผู้นำท้องที่ หมายถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
          ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
          ประชาชนบริเวณอ่าวบ้านดอน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6 อำเภอ  16 ตำบล 
ได้แก่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในพ้ืนที่ตำบลบางชนะ คลองฉนาก อำเภอพุนพิน ในพ้ืนที่ตำบลลีเล็ด 
อำเภอไชยา ในพื้นที่ตำบลเลม็ด พุมเรียง อำเภอท่าฉาง ในพื้นที่ตำบลท่าเคย ท่าฉาง  เขาถ่าน อำเภอ
กาญจนดิษฐ์ ในพื้นที่ตำบลท่าทอง ท่าทองใหม่ พลายวาส กระแดะ ตะเคียนทอง และอำเภอดอนสัก 
ในพ้ืนที่ตำบลดอนสัก ไชยคราม ชลคราม 
          การทำประมงชายฝั่ง หมายถึง การทำประมงโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือตามวิถีชาวบ้านใน
ระยะ 5,400 เมตร (3 ไมล์ทะเล) 
          พ้ืนทีส่าธารณประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
           1)  ทราบถึงปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือหาแนทางแก้ไขในพื้นที่ต่อไป 
           2)  เข้าใจมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กฎ กติกา ข้อตกลง ในการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
ของชุมชน  
           3) ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ หรือ Public Policy มีความหมายโดยรวมที่กล่าวถึงแนวทางของ
กิจกรรมโครงการหรือกฏเกณฑ์ที่ใช้เป็นรูปแบบข้อบังคับเพื่อให้ผู้คนในสังคมปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน โดย โธมัส อาร์.ดาย  

1) ตัวแบบกลุ่ม (Group Model)  
นโยบายสาธารณะคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงดุลยภาพระหว่างกลุ่ม ในสังคมมีกลุ่มต่าง  ๆ ที่มี

ความต้องการหลากหลาย ผู้กำหนดนโยบายพยายามประนีประนอมผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่บางครั้งกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มมีพลังการต่อรองมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ ทำให้นโยบายสาธารณะถูกกำหนดมาเอนเอียงไปหาผลประโยชน์ของกลุ่มนั้น  เช่นเดียวกับ
กลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่เข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณอ่าวบ้านดอน ในการเพาะเลี้ยง
หอยแครง หากกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงหอยแครงมีพลังต่อรองมากกว่า ย่อมส่งผลให้มีการบุกรุก
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้น และเป็นการยึดครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอ่าวบ้านดอนเพียงกลุ่มเดียว ในขณะที่
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการดำเนินการของผู้กำหนด
นโยบายจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความสมดุลของแต่ละกลุ่ม และเป็นการ       
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม 

2) ตัวแบบทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Model)  
ในมุมมองของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมองว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีเหตุผลในความมี

เหตุผลทุกคนย่อมแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดให้กับตนเอง ตัวแบบทางเลือกสาธารณะจึงมองว่า
นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงความต้องการของปัจเจกบุคคล
จึงต้องเปิดทางเลือกหลายๆ ทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตรงความต้องการมากที่สุด
ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
เพาะเลี้ยงหอยแครงอ่าวบ้านดอน การดำเนินการจึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการกำหนดนโยบาย นอกจากนั้นการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทุกกลุ่มยังเป็นการสะท้อน
ปัญหาที่เกิดข้ึน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีต่อไป 
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 

 วิธีการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชนในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ รัฐ ในการ
แก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 
 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         2) เพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย กฎ กติกา ข้อตกลง รวมทั้งการอนุรักษ์การใช้พื้นที่และทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ ด้านสังคมวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
 3) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 การวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2563 มีข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชนในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในพื้นที่ เป็นการสำรวจเบื้องต้น (Pre-Survey) จากการ
ลงพื้นที่ในการสังเกตุลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน 
  (2)  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการ
เพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จากกลุ่มผู้นำเป้าหมายในบริเวณอ่าวบ้านดอน ได้แก่ ผู้นำ
ท้องที ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10 คน และผู ้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จำนวน 8 คน           
การรวบรวมข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้นำในพื้นที่ เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวคิดการแก้ไขปัญหาจึง
เป็นสิ่งสำคัญ การใช้วิธีเลือกผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน มาเป็นผู้ให้ข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลจน
ได้ตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยต้องการในการศึกษาครั้งนี้ตัวอย่างแรกที่เลือกคือ กลุ่มผู้นำชุมชนเนื่องจาก
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 
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แก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 
 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 3) ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือ
รักษาวิถีชีวิตของชุมชนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 การวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน
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ลงพื้นที่ในการสังเกตุลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน 
  (2)  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการ
เพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จากกลุ่มผู้นำเป้าหมายในบริเวณอ่าวบ้านดอน ได้แก่ ผู้นำ
ท้องที ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10 คน และผู ้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จำนวน 8 คน           
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เป็นสิ่งสำคัญ การใช้วิธีเลือกผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน มาเป็นผู้ให้ข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลจน
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เข้าใจบริบทของพ้ืนที่มากที่สุด ให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทน
ของประชาชน จนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยการสัมภาษณ์ถึงวิถีชีวิตด้านสังคม การได้รับ
ผลกระทบ  จากการบุกรุกพื้นที่มีผลดี ผลเสียอย่างไร เช่น การสัมภาษณ์ นาย ก. กำนันในเขตพื้นที่
อำเภอพุนพิน อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วัยเด็กและเป็นผู้นำชุมชนร่วม  30 ปี 
เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน มีความคุ้นเคยกบัประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี 
รวมทั้งตัวเองก็เป็นผู้ใช้ทรัพยากรแนวชายฝั่งในการเพาะเลี้ยงหอยแครงด้วย โดยให้ความเห็นว่าใน
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวบ้านดอนได้เปลี ่ยนแปลงไปมาก ความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ ลดน้อยลง เนื่องจากมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาหาผลประโยชน์บริเวณชายฝั่ง
อ่าวบ้านดอนที่มีจำนวนมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติแนวชายฝั่งค่อย ๆ หมดไปหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ 
การจัดการเชิงพื้นที่เพ่ือประโยชน์ของชุมชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันประชาชนบริเวณชายฝั่ง
อ่าวบ้านดอนจะมีสองส่วนคือ ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านแนวชายฝั่งกับส่วนที่สองคือประชาชน
ที่ลงทุนเพาะเลี้ยงหอยแครง ซึ่งในพ้ืนที่ของตนไม่เคยมีความขัดแย้งกันระหว่างสองกลุ่มนี้เพราะตนได้
มีการจัดการให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 
จากการที่อ้างว่ามีการบุกรุกพื้นที่เพื่อเพาะเลี้ยงหอยแครงนั้น เดิมทีบริเวณนี้ชาวบ้านได้ประกอบ
อาชีพทำการประมงและเพาะเลี้ยงหอยแครงมานานแล้ว และพยายามขอเป็นพื้นที่ที่สามารถอนุญาต
ให้มีการเพาะเลี้ยงหอยแครงได้ แต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ตนใน
ฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ผ่านมาที่
ประชาชนได้ทำมาหากินมาเป็นเวลานานแล้ว โดยไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะทุกคนในชุมชนย่อมรักถิ่น
ฐานบ้านเกิดของตน ไม่มีใครที่จะทำลายธรรมชาติในพื้นที่ เพียงแต่เป็นการทำมาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตามวิถีชีวิตปกติของผู้คนในชุมชน จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง ก่อนจะมีมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาบุกรุกการเพาะเลี ้ยง
หอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
               จากการสัมภาษณ์ นาย ข. อายุ 48 ปี เป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นบุคคลที่เติบโตในพ้ืนที่บริเวณอ่าวบ้านดอน และเป็นผู้นำชุมชนในพ้ืนที่นี้มา 12 
ปี มีความคุ้นเคยกับการประกอบอาชีพประมง วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์
การใช้พืน้ที่บริเวณอ่าวบ้านดอนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่แตกต่างไป แต่ยังคงวิถีชีวิต
ดั้งเดิมการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ประชาชนบางกลุ่มได้ลงทุนในการเพาะเลี้ยงหอยแครง เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยในการเพาะเลี้ยง แต่ก็ย่อมมีความเสี่ยงในการ
ลงทุนเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ภัยธรรมชาติย่อมเป็น
ตัวแปรสำคัญในการเพาะเลี้ยงหอยแครง การประกอบอาชีพโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของ
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ชุมชนบริเวณอ่าวบ้านดอนที่มีอยู่ให้ก่อประโยชน์นั้นมีความจำเป็นในการหาเลี้ยงครอบครัว ปัจจุบัน
คอกหอยแครงมีจำนวนมากขึ้นแต่ก็มีการจัดการ มีข้อตกลงร่วมกันในการรักษาดูแล รวมถึงคอก
หอยแครงเองยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์น้ำ เกิดการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ เพราะในปัจจุบันหากไม่มี
คอกหอยแครงที่ประชาชนเพาะเลี้ยงบริเวณแนวชายฝั่งนั้น อาจส่งผลให้สัตว์น้ำหรือหอยแครงที่เกิด
เองตามธรรมชาติมีจำนวนที่น้อยลงหรือไม่มีเกิดตามธรรมชาติเลย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที ่ลดน้อยลง หากมีการจัดการเชิงพื ้นที ่รวมถึงการจัดการอนุญาตให้มีการ
เพาะเลี้ยงที่ถูกต้องย่อมจะเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอน เป็น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ และอย่างชาญฉลาด     
 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย 
  (1) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Shapefile)  
  (2) ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หอยแครง) ในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการ
แก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 

 โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงทิศทาง มุมมอง
ของของผู้บริหารระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา 
สุราษฎร์ธานีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ฝ่ายปกครองจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 6 กองกำกับการตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่
ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจ เพื ่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพาะเลี ้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน               
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น การสัมภาษณ์ ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการดำเนินการบังคับใช้
กฎหมายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันพื้นที่ที ่ไม่
อนุญาตให้เพาะเลี้ยงหอยแครงได้นั้น อยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ เมืองสุราษฎร์ธานี และพุนพิน ในส่วน
ของพื้นที่อีก 4 อำเภอส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถออกใบอนุญาตได้ แต่มีประชาชนบางส่วนได้ไป
เพาะเลี้ยงหอยแครงในแนวเขตพื้นที่ที่ไม่อนุญาต คือ ไชยา ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และในส่วน
ของพื้นที่อำเภอที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้นั้น ได้แก่ เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอ
พุนพิน มีมติเมื ่อวันที ่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2543 กำหนดเป็นพื ้นที ่อนุรักษ์ โดยเป็นพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับนานาชาติ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็น
แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ 
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ชุมชนบริเวณอ่าวบ้านดอนที่มีอยู่ให้ก่อประโยชน์นั้นมีความจำเป็นในการหาเลี้ยงครอบครัว ปัจจุบัน
คอกหอยแครงมีจำนวนมากขึ้นแต่ก็มีการจัดการ มีข้อตกลงร่วมกันในการรักษาดูแล รวมถึงคอก
หอยแครงเองยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์น้ำ เกิดการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ เพราะในปัจจุบันหากไม่มี
คอกหอยแครงที่ประชาชนเพาะเลี้ยงบริเวณแนวชายฝั่งนั้น อาจส่งผลให้สัตว์น้ำหรือหอยแครงที่เกิด
เองตามธรรมชาติมีจำนวนที่น้อยลงหรือไม่มีเกิดตามธรรมชาติเลย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที ่ลดน้อยลง หากมีการจัดการเชิงพื ้นที ่รวมถึงการจัดการอนุญาตให้มีการ
เพาะเลี้ยงที่ถูกต้องย่อมจะเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อ่าวบ้านดอน เป็น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ และอย่างชาญฉลาด     
 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย 
  (1) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Shapefile)  
  (2) ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หอยแครง) ในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการ
แก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 

 โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงทิศทาง มุมมอง
ของของผู้บริหารระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา 
สุราษฎร์ธานีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ฝ่ายปกครองจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 6 กองกำกับการตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่
ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ เพื ่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพาะเลี ้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน               
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น การสัมภาษณ์ ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการดำเนินการบังคับใช้
กฎหมายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันพื้นที่ที ่ไม่
อนุญาตให้เพาะเลี้ยงหอยแครงได้นั้น อยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ เมืองสุราษฎร์ธานี และพุนพิน ในส่วน
ของพื้นที่อีก 4 อำเภอส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถออกใบอนุญาตได้ แต่มีประชาชนบางส่วนได้ไป
เพาะเลี้ยงหอยแครงในแนวเขตพื้นที่ที่ไม่อนุญาต คือ ไชยา ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และในส่วน
ของพื้นที่อำเภอที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้นั้น ได้แก่ เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอ
พุนพิน มีมติเมื ่อวันที ่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2543 กำหนดเป็นพื ้นที ่อนุรักษ์ โดยเป็นพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับนานาชาติ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็น
แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ 
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การดำเนินการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้น (Pre-Survey) 
         ใช้วิธีการสังเกตการณ์จากการลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่อ่าวบ้าน
ดอน อันได้แก่ องค์ประกอบชุมชน ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งรวมศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอ่าวบ้านดอน ทำการบันทึกและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยง
หอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
           การกำหนดประเด็นคำถามโดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนว
คำถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า โดยเป็นแบบคำถามแบบปลายเปิด แบบมีโครงสร้าง        ในลักษณะ
ของการสัมภาษณ์เป็นแบบรายบุคคล ลักษณะการพูดคุยแบบเป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่
สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบทางด้านการดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาคผนวก ข) สามารถสรุปได้ 2 แบบ 
   (1) การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จำกัดคำตอบ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มีความเป็นอิสระที่
จะเล่าเรื่องต่าง ๆ อำนาจหน้าที่ของตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคำถามนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึง
ผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง 
   (2) การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก หรือการสัมภาษณ์แบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ เป็นการ
สัมภาษณ์เจาะจงในเรื่องที่เป็นจุด สนใจของผู้วิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมในช่วง พ.ศ.2558 – 2563 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคำถามนี้ ถามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำชุมชน โดยถาม
ข้อมูลส่วนตัวในด้านภูมิหลังของเป้าหมาย ความสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชน อุปสรรคปัญหาการประกอบ
อาชีพของสมาชิกในชุมชน ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ผู้วิจัยต้องใช้ เวลาในการสร้าง
ความสัมพันธ์ความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ให้ข้อมูล 
นำไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ 
 3)  คำถามในการสัมภาษณ์จะแตกต่างกันระหว่างเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นคำถาม
สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่บริเวณอ่าวบ้านดอน เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้าน
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เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและกลุ่มที่ 2 เป็นการ
สัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที ่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการ
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าว
บ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาการวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาเป็น ดังนี้ 
 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ  ใน
การแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 โดยการศึกษาการใช้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงหอยแครง ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มประชาชนที่ใช้พื ้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน กับการศึกษาแนวทางการดำเนินการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น การเพาะเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ขนำ)     
ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ตลอดจนแนวทางเพ่ือให้สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมใน
การออกความคิดเห็นแนวทางการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในการใช้
พ้ืนที่อ่าวบ้านดอนร่วมกัน ซึ่งภาครัฐก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง      
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถึชีวิตที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลื่อนหายไป   
เพ่ือหาทางออกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
 1)  แนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอน (แรมซาร์ไซต์) บริเวณพื้นที่อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอพุนพิน โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแนวชายฝั่งทะเล และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน 
 2)  ผลดีของการทำคอกหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชน 
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวคอกหอยเป็นการป้องกันเรือประมงผิดกฎหมายเข้ามา
ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำ (อวนลาก) 
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เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและกลุ่มที่ 2 เป็นการ
สัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที ่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการ
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าว
บ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาการวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาเป็น ดังนี้ 
 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ  ใน
การแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 โดยการศึกษาการใช้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงหอยแครง ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มประชาชนที่ใช้พื ้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน กับการศึกษาแนวทางการดำเนินการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น การเพาะเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ขนำ)     
ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ตลอดจนแนวทางเพ่ือให้สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมใน
การออกความคิดเห็นแนวทางการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในการใช้
พ้ืนที่อ่าวบ้านดอนร่วมกัน ซึ่งภาครัฐก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง      
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถึชีวิตที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลื่อนหายไป   
เพ่ือหาทางออกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
 1)  แนวทางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวบ้านดอน (แรมซาร์ไซต์) บริเวณพื้นที่อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอพุนพิน โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแนวชายฝั่งทะเล และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน 
 2)  ผลดีของการทำคอกหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชน 
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวคอกหอยเป็นการป้องกันเรือประมงผิดกฎหมายเข้ามา
ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำ (อวนลาก) 
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 3)  ผลเสียของการทำคอกหอยแครง พ้ืนที่บางส่วนไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(หอยแครง) และเป็นการครอบครองของบุคคลหรือบางกลุ่มในการใช้พ้ืนที่สาธารณะสมบัติแผ่นดิน ที่
เป็นของส่วนรวมของทุกคน เกิดความขัดแย้งของกลุ่มประชาชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ่าวบ้าน
ดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4)  ภัยธรรมชาติปัจจัยที ่ส ่งผลต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
(หอยแครง) ตัวอย่างเช่น ช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปีพ.ศ.2554 ปริมาณน้ำจืดไหลลงสู่อ่าวบ้านดอน
จำนวนมาก การเพาะเลี้ยงหอยแครงเป็นการเลี้ยงด้วยน้ำกร่อยเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมาก    
การเพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณชายฝั่งอ่าวบ้านดอนได้รับผลกระทบจากการที่น้ำจืดมากเกินไป ส่งผล
กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร “หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการลงทุนเพาะเลี้ยงหอยแครง 
ซึ่งหลายครั้งก็ประสบกับปัญหาขาดทุนเช่นอย่างในปี พ.ศ.2554 ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
ใหญ่ ทำให้ได้ผลผลิตไม่ได้ปริมาณตามที่ต้องการ”  
 5)  ผลกระทบด้านสังคมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลงจากในอดีต อันเนื่องมาจาก
หลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การเข้าสู่สังคมเมือง เป็นต้น โดยกลุ่มของอดีตชาวประมง
พื้นบ้านและชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบทั้งหมด รองลงมาคือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง และ ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ล้วนได้รับผลกระทบ 
 6)  การเลือนหายไปของภูมิปัญญาท้องถิ่นกล่าวว่าพื้นที่อ่าวบ้านดอนนั้นเริ ่มมีการเลือน
หายไปของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพ ไม่มีการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
การเข้าสู่สังคมเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่คู่กับการทำประมง
พ้ืนบ้าน คือการดูลม ดูน้ำ ดูดาวดูข้างขึ้นข้างแรมของชาวประมงก่อนที่จะเดินทาง ปัจจุบันยังคงมีภูมิ
ปัญญานี้อยู่แต่น้อยลงไปตามยุคสมัย 
 7)  การใช้ทรัพยากรร่วมกันกล่าววคือการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่อ่าวบ้านเป็นปัจจัยที่
นำไปสู่ผลกระทบด้านสังคมโดยเฉพาะความขัดแย้งของคนในชุมชน โดยพื้นที่อ่าวบ้านดอนมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ้อมที่แตกต่างกันไป โดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บาง
ประเภทจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอีกประเภท ซึ่งนำมาสู่ความขัดแย้ง  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปโดยใช้หลักทฤษฎีของ โธมัส อาร์.ดาย ทฤษฎีนโยบาย
สาธารณะ หรือ Public policy ที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ดังนี้ 
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 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้รายได้ที่เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 5 ,000 ล้าน/ปี สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนประชาชนหรือ
กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ที ่มีผลกระทบโดยตรง ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เบื้องต้นได้มีข้อคิดเห็น
ร่วมกันหลายฝ่ายโดยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ปัญหาโดยใช้ “ความร่วมมือทกุภาคส่วนโดยการพูดคุย
แบบสันติวิธี” รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำหรือตัวแทนประชาชน ในการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา 
ข้อเท็จจริง บริบทเชิงพ้ืนที่บริเวณอ่าวบ้านดอน  
 (1)  ตัวแบบกลุ่ม (Group Model) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงดุลยภาพระหว่างกลุ่ม ใน
สังคมมีกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความต้องการหลากหลายซึ่งสภาพสังคมของสภาพปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยง
หอยแครงอ่าวบ้านดอน แบ่งประชาชนเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เพาะเลี้ยงหอยแครง และผู้ที ่ทำประมง
พ้ืนบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวบ้านดอนร่วมกัน โดยผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณ        
อ่าวบ้านดอนบางส่วน มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนใช่ร่วมกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่
กับกลุ่มของผู้ที่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน จนทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องใช้มาตราการบังคับใช้
กฎหมายในการแก้ไขปัญหา แต่เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาแนวสันติวิธีและเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกฝ่ายจึงต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการ
กำหนดนโยบาย  
 (2)  ตัวแบบผู้นำ (Elite Model) ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จากการเพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จากกลุ่ มผู้นำเป้าหมายใน
บริเวณอ่าวบ้านดอน ได้แก่ ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวคิดการแก้ไข
ปัญหา การใช้วิธีเลือกผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน มาเป็นผู้ให้ข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลจนได้
ตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยต้องการในการศึกษาครั้งนี้ตัวอย่างแรกที่เลือกคือ กลุ่มผู้นำชุมชนเนื่องจากเข้าใจ
บริบทของพื้นที่มากที่สุด ให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ
ประชาชน จนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยการสัมภาษณ์ถึงวิถีชีวิตด้านสังคม การได้รับผลกระทบ 
จากการบุกรุกพื้นที่มีผลดี ผลเสียอย่างไร โดยมองภาพรวมทั้งหมดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จนทำ
ให้เกิดแนวทางการแก้ไขแบบสันติวิธี และมีความยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  
 (3)  ตัวแบบมีเหตุผล (Rational Model) เป็นการวางนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยง
หอยแครง อ่าวบ้านดอน เป็นการกำหนดทิสทางการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดในทุกๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายทุกกลุ่มในสังคม 
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 1) ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที ่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้รายได้ที่เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 5 ,000 ล้าน/ปี สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนประชาชนหรือ
กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ที ่มีผลกระทบโดยตรง ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เบื้องต้นได้มีข้อคิดเห็น
ร่วมกันหลายฝ่ายโดยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ปัญหาโดยใช้ “ความร่วมมือทกุภาคส่วนโดยการพูดคุย
แบบสันติวิธี” รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำหรือตัวแทนประชาชน ในการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา 
ข้อเท็จจริง บริบทเชิงพ้ืนที่บริเวณอ่าวบ้านดอน  
 (1)  ตัวแบบกลุ่ม (Group Model) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงดุลยภาพระหว่างกลุ่ม ใน
สังคมมีกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความต้องการหลากหลายซึ่งสภาพสังคมของสภาพปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยง
หอยแครงอ่าวบ้านดอน แบ่งประชาชนเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เพาะเลี้ยงหอยแครง และผู้ที ่ทำประมง
พ้ืนบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวบ้านดอนร่วมกัน โดยผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณ        
อ่าวบ้านดอนบางส่วน มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนใช่ร่วมกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่
กับกลุ่มของผู้ที่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน จนทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องใช้มาตราการบังคับใช้
กฎหมายในการแก้ไขปัญหา แต่เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาแนวสันติวิธีและเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกฝ่ายจึงต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่เป็นข้อมูลในการ
กำหนดนโยบาย  
 (2)  ตัวแบบผู้นำ (Elite Model) ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จากการเพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จากกลุ่ มผู้นำเป้าหมายใน
บริเวณอ่าวบ้านดอน ได้แก่ ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสะท้อนปัญหาและแนวคิดการแก้ไข
ปัญหา การใช้วิธีเลือกผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน มาเป็นผู้ให้ข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลจนได้
ตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยต้องการในการศึกษาครั้งนี้ตัวอย่างแรกที่เลือกคือ กลุ่มผู้นำชุมชนเนื่องจากเข้าใจ
บริบทของพื้นที่มากที่สุด ให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ
ประชาชน จนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยการสัมภาษณ์ถึงวิถีชีวิตด้านสังคม การได้รับผลกระทบ 
จากการบุกรุกพื้นที่มีผลดี ผลเสียอย่างไร โดยมองภาพรวมทั้งหมดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จนทำ
ให้เกิดแนวทางการแก้ไขแบบสันติวิธี และมีความยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  
 (3)  ตัวแบบมีเหตุผล (Rational Model) เป็นการวางนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยง
หอยแครง อ่าวบ้านดอน เป็นการกำหนดทิสทางการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดในทุกๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายทุกกลุ่มในสังคม 
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 ปัจจัยที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจ จากการศึกษาข้อมูลในหลายๆ ด้านที่เป็นปัจจัย เช่น 
วิถีชีวิตชุมชน ข้อกฎหมาย ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ความต้องการของประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวบ้านดอน 
 2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ใน
การแก้ไขปญัหาการเพาะเลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 (1)  ด้านตัวแบบกระบวนการ (Process Model) ซึ ่งมองว่านโยบายสาธารณะเป็น
กิจกรรมทางการเมืองเนื่องจากในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายจะมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วยเสมอ เช่น การระบุปัญหาเป็นการศึกษาปัญหาการบุกรุกเลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน ว่าในขณะ
นี้ประชาชนบริเวณอ่าวบ้านดอนประสบปัญหามีความเดือดร้อนเรื่องพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแครง 
เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพ่ือดูว่าประชาชนเดือดร้อนประเด็นใดบ้าง 

การรวบรวมข้อมูลในการการตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน เพ่ือเป็น
แนวทางการกำหนดนโยบาย ให้ผลออกมาในทางบวกว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 
 (2)  ต ัวแบบทางเล ือกสาธารณะ (Public Choice Model) ในม ุมมองทางทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะมองว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีเหตุผลในความมีเหตุผลทุกคนย่อมแสวงหา
อรรถประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเอง เช่นเดียวกับประชาชนผู้ที่ทำมาหากินอยู่บริเวณอ่าวบ้านดอน ย่อม
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง จึงมองแนวทางการวางนโยบายสาธารณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจร่วมกันของประชาชนบริเวณอ่าวบ้านดอน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
วิถชีีวิตของชุมชน จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วม รวมถึงรับฟังแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน 
 (3)  ตัวแบบระบบ (Systems Model) นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตจากความต้องการ 
หรือข้อเรียกร้อง (Demands) หรือสนับสนุนจากประชาชน (Supports) เพื่อกลั่นกรองแล้วตัดสินใจ
ออกมาเป็นนโยบายสาธารณะ จากการศึกษาปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยงหอยแครงอ่าวบ้านดอน มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้นำหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดทิศทางหรือมีการกำหนด
นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

อภิปรายผล 
 
 1) ทุกภาคส่วนผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมหารือ ร่างกติกา ข้อตกลง ภายใต้หลักวิชาการที่ถูกต้อง/
ข้อกฎหมาย การอนุรักษ์ท่ีสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรที่สมดุลและชาญฉลาดที่สุด   
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 2) ให้องค์กร/ชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนใช้สิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ดำรงไว้ซึ่งข้อตกลง/กติกา เพ่ือให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ความสำเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยหลักการ "สันติวิธี" และมี
ข้อมูลที่ถูกต้องบริสุทธิ์ ตามข้อกฎหมายและหลักวิชาการ โดยเจตนายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

     1)  กำหนดให้มีส่วนราชการหรือองค์กรในการแก้ไขปัญหาให้มีเอกภาพโดยสามารถบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทุกฉบับ 
          2)  ปรับแก้กติกา ข้อตกลง ให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ทั้งบริบทของสภาพ
สังคม วิถีชีวิต และลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืน เช่น การ
กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล ตาม พ.ร.บ.ประมง เหมาะสมกับพื้นที่นี้หรือไม่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ลูกหอย) หากไม่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลก็จะไม่เกิดประโยชน์
ในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด  
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 2) ให้องค์กร/ชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนใช้สิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ดำรงไว้ซึ่งข้อตกลง/กติกา เพ่ือให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ความสำเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยหลักการ "สันติวิธี" และมี
ข้อมูลที่ถูกต้องบริสุทธิ์ ตามข้อกฎหมายและหลักวิชาการ โดยเจตนายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

     1)  กำหนดให้มีส่วนราชการหรือองค์กรในการแก้ไขปัญหาให้มีเอกภาพโดยสามารถบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทุกฉบับ 
          2)  ปรับแก้กติกา ข้อตกลง ให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ทั้งบริบทของสภาพ
สังคม วิถีชีวิต และลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืน เช่น การ
กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล ตาม พ.ร.บ.ประมง เหมาะสมกับพื้นที่นี้หรือไม่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (ลูกหอย) หากไม่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลก็จะไม่เกิดประโยชน์
ในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด  
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การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา:  
ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

จันทรัตน์ ชาคำมูล* 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที ่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้าน 
ร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาคุณค่าทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที ่ยวของชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอ 
เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่ 2) เพื ่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน 
ร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี  และ3) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน สมาชิกใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการ
กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ถือเป็นชุมชนที่คุณค่า
ทางวัฒนธรรม  มีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที ่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ รองเง็ง การแสดงลิเกป่า  และ
การละเล่นกาหยง  มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกาแฟโบราณ กลุ่มเตยปาหนัน 
การจักสานผลิตเตยปาหนัน เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน และกลุ่มซ้อมมือ และมีองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนมีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพื้นที่ เนื่องจากชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่รมิฝั่งทะเล 
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 2) ด้านความสะดวก
ในการเข้าถึง  ชุมชนมีความพร้อม และมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่
ใกล้ถนนเส้นหลัก ที่มีคนสัญจรไปมา เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แยกเข้าสู่
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ร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาคุณค่าทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที ่ยวของชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอ 
เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่ 2) เพื ่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน 
ร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  และ3) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน สมาชิกใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการ
กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ถือเป็นชุมชนที่คุณค่า
ทางวัฒนธรรม  มีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที ่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ รองเง็ง การแสดงลิเกป่า  และ
การละเล่นกาหยง  มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกาแฟโบราณ กลุ่มเตยปาหนัน 
การจักสานผลิตเตยปาหนัน เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน และกลุ่มซ้อมมือ และมีองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนมีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพื้นที่ เนื่องจากชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่รมิฝั่งทะเล 
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 2) ด้านความสะดวก
ในการเข้าถึง  ชุมชนมีความพร้อม และมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่
ใกล้ถนนเส้นหลัก ที่มีคนสัญจรไปมา เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แยกเข้าสู่

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ตัวจังหวัด ผ่านอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม พอถึงสามแยกห้วยน้ำขาวเลี้ยวขวาเข้าสู่ทาง
หลวง 4206  3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ชุมชนมีความพร้อมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งใน
เรื่องที่พักร้านอาหาร กิจกรรมสันทนาการ ร้านค้าต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ 4) ด้าน
สภาพแวดล้อม ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้านสภาพแวดล้อม มีทั้งภูเขา ชายฝั่งและท้องทะเล ที่
สามารถทำประมงได้ตลอดตามฤดูกาล รวมทั้งระบบนิเวศทางบกและทางน้ำ มีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพ  และ 5) ด้านการมีส่วนร่วม  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนบ้านร่าหมาด กลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กร เครือข่ายในตำบลกลไกเชื่อมโยงให้ทุกองค์กรมา
ทำงานร่วมกัน เช่น อบต.เกาะกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ สำงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  คือ โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry 
Village: CIV) ออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต่าง ๆ เป็นต้น 
 สำหรับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถทำได้ผ่านการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า “PLACES WELL” ซึ่งแปลว่า “สถานที่ที่ด”ี ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
ได้แก่ 1) P L= Participatory learning process กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2) 
A=Ancient coffee (กาแฟโบราณ) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่ง อันเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ของชุมชน 3) C=Culture (วัฒนธรรม) วิถีการดำเนินชีวิตรวมทั้งศิลปะการแสดงพื้นบ้ าน 4) E= 
Ecosystem ระบบนิเวศของชุมชน 5) S=Sufficiency Economy การประยุกต์ใช้ตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 6) W=Way of life tourism การสร้างแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวิถีชีวิต 7) E=Environmental Conservation การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน  8) L = Learning 
Center  การสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน และ 9) L=Local wisdom การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างบูรณาการ และเกิดการมีส่วนร่วมสูงสุด เพื่อความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน
ของชุมชน ประกอบกับการศึกษาบริบทการท่องเที่ยวชุมชน และการสัมภาษณ์ข้อมูลร่วมกับชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ผ่านการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า “การท่องเที่ยว
โดยชุมชนนวัตวิถี” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม เป็นการท่องเที่ยวที่นำคน
กลับคืนสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชุมชน  สิ่งแวดล้อมชุมชน ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และ
ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง    

 
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ชุมชนบ้านร่าหมาด 
  

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา:  
ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

จันทรัตน์ ชาคำมูล* 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที ่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้าน 
ร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาคุณค่าทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที ่ยวของชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอ 
เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่ 2) เพื ่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้าน 
ร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  และ3) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน สมาชิกใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการ
กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 

 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ถือเป็นชุมชนที่คุณค่า
ทางวัฒนธรรม  มีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที ่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ รองเง็ง การแสดงลิเกป่า  และ
การละเล่นกาหยง  มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกาแฟโบราณ กลุ่มเตยปาหนัน 
การจักสานผลิตเตยปาหนัน เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน และกลุ่มซ้อมมือ และมีองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนมีด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพื้นที่ เนื่องจากชุมชนเป็นหมู่บ้านที่อยู่รมิฝั่งทะเล 
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 2) ด้านความสะดวก
ในการเข้าถึง  ชุมชนมีความพร้อม และมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่
ใกล้ถนนเส้นหลัก ที่มีคนสัญจรไปมา เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แยกเข้าสู่

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสำคัญต่อระบบ 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศกําลังพัฒนา การลงทุน
ทางด้านอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่
สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการการจ้างงาน อาชีพสร้างแหล่งรายได้ และการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ภายในประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ตามมารวมไปถึงการค้า และการ
ลงทุน นอกจากนี้เมื ่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมี
บทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง (ภัชลดา สุวรรณนวล  และ
คณะ, 2561, น. 1) 

ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยรวมอย่างเป็นลำดับ และกำลังปรับเปลี ่ยนสภาพไปสู ่การจัดการที ่คำนึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล  รูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมใน
ทุก ๆ สังคม จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะช้าหรือเร็วก็ขึ ้นอยู ่กับปัจจัยจากทั้ง
ภายนอก และภายในมาเป็นตัวกระตุ้น ทำให้ปัจจุบันได้มีการกระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้ชุมชน
และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากข้ึน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้
สิทธิชุมชน ในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 

เกาะลันตา เป็นเกาะหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน มีลักษณะภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นเกาะ ซึ่งมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย เกาะลันตานับเป็นจุด
ดึงดูดหลักนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่อีกจุดหนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปของเกาะลันตา
เป็นชายหาดที่สวยงาม มีธุรกิจการท่องเที่ยวและสถานประกอบการทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางของเกาะ 
บริเวณบ้านศาลาด่าน เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือ  อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจ
ร้านอาหาร  ธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น จึงนับได้ว่าเกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ 
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสำคัญต่อระบบ 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศกําลังพัฒนา การลงทุน
ทางด้านอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่
สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการการจ้างงาน อาชีพสร้างแหล่งรายได้ และการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ภายในประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ตามมารวมไปถึงการค้า และการ
ลงทุน นอกจากนี้เมื ่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมี
บทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง (ภัชลดา สุวรรณนวล  และ
คณะ, 2561, น. 1) 

ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยรวมอย่างเป็นลำดับ และกำลังปรับเปลี ่ยนสภาพไปสู ่การจัดการที ่คำนึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล  รูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมใน
ทุก ๆ สังคม จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะช้าหรือเร็วก็ขึ ้นอยู ่กับปัจจัยจากทั้ง
ภายนอก และภายในมาเป็นตัวกระตุ้น ทำให้ปัจจุบันได้มีการกระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้ชุมชน
และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากข้ึน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้
สิทธิชุมชน ในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 

เกาะลันตา เป็นเกาะหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน มีลักษณะภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นเกาะ ซึ่งมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย เกาะลันตานับเป็นจุด
ดึงดูดหลักนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกระบี่อีกจุดหนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปของเกาะลันตา
เป็นชายหาดที่สวยงาม มีธุรกิจการท่องเที่ยวและสถานประกอบการทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางของเกาะ 
บริเวณบ้านศาลาด่าน เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือ  อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจ
ร้านอาหาร  ธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เป็นต้น จึงนับได้ว่าเกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
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เป็นเกาะที่ยังคงมีความเรียบง่ายของวิถีชีวิตคนในชุมชน และยังคงทรัพยากรทางทะเลที่ยังอุดม
สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะได้พบกับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ และธรรมชาติที่สวยงาม
รวมถึงความสงบสุข ของธรรมชาติอย่างแท้จริง เกาะลันตามีชื่อเสียงจากความสวยงามของหาดทราย
และน้ำทะเลสะอาด ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลให้ธุรกิจ ท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือน ม.ค. -ก.พ. 2563 อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
สูงสุดในรอบ 19 ปี และยังส่งผลให้การผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามารถนํามาจําหน่าย
นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

หากพูดถึงชุมชนที่มีอัตลักษณ์ และทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ และแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ ในอำเภอเกาะลันตา ก็คงจะเป็น หมู่บ้าน “ ร่าหมาด ” ตั้งอยู่ในตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งห่างจากอำเภอเกาะลันตาเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร หมู่บ้านร่าหมาดตั้งอยู่บนพ้ืนที่
ราบชายฝั่งทะเล มีสภาพแวดล้อมรายล้อมไปด้วยธรรมชาติต่าง ๆ โดยมีเนินเขาสลับกันล้อมรอบดว้ย
ทะเลอันดามัน และป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 250 ปี โดยบ้านร่าหมาดเป็นพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล  มีเนินเขาสลับกันล้อมรอบด้วยทะเลอันดามัน มีพื้นที่ติดกับ
ป่าชายเลนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 197 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,008 คน 
หญิง 515 คน ชาย 493 คนมี โดยมีนายสำราญ ละเอียด เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในการบริหารการปกครอง
ชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทำการ
เกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว สวนยางพารา รองลงมา ร้อยละ 80 ทำสวนปาล์ม และยังมีการ
ทำประมงที่ขึ้นชื่อ คือบ่อเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว 
และรับจ้างทั่วไป ทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาการ
ว่างงานของสตรีสูงวัย และเพ่ือสืบภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  กลุ่มจักรสานเตยปาหนัน กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
กลุ่มกาแฟโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น (โกวิท ดารารักษ,์ 2554)  

ประกอบผู ้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาของหมู่บ้านร่าหมาด พบว่า ชุมชนมี รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเดิมเป็นการผลิตสินค้าที่มาจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสินค้าทั้งหมดที่นำมา
จำหน่ายมาจากกำลังการผลิตจากคนเป็นส่วนใหญ่ นำมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน และออกร้านขายสินค้าตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับการติดต่อมา และบางกลุ่มก็จะผลิตสินค้าจำกัด
ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการทำงานและการขายสินค้าที่ไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้กลุ่มไม่มี
ความมั่นคง รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มรู้สึกไม่มั่นคง การรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มลด
น้อยลง และส่งผลให้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลดน้อยลงตามไปด้วย เหลือเพียงสมาชิกกลุ่ม ใน
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แต่ละกลุ่มไม่กี ่คนในการทำงาน เมื่อมีการสั่งสินค้าในจำนวนมากทางกลุ่มก็ไม่สามารถรับงานได้
เนื่องจากกำลังการผลิตที่ผลิตได้น้อยไม่เพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้ า และรวมไปถึงสถานที่
ตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก คือ เกาะลันตาใหญ่และเป็นเส้นทางผ่านไม่ใช่เป้าหมายการ 
พักแรมทำให้นักท่องเที่ยวไม่แวะชม ถนนในชุมชนคับแคบ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในชุมชนไม่
เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนบางส่วนยังไม่
เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวยังไม่เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการนำเที่ยว  (ชุมชนท่องเที่ยวบ้านร่าหมาด, 2563)  

จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เพื่อให้เห็น
ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านร่าหมาด และ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ยั ่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นในอนาคตเพื่อสร้าง
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคนในชุมชนและสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1) เพ่ือศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
2) เพื ่อพัฒนาร ูปแบบการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน กรณีศ ึกษา : บ้านร ่าหมาด อำเภอ 

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
3) เพื ่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที ่ยวโดยช ุมชน กรณีศึกษา: บ้านร่าหมาด อำเภอ 

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม  โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นำชุมชนจำนวน 5 คน พัฒนาชุมชน จำนวน 2 คน 
สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 6 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจำนวน 2 คน รวม
ทั้งหมด 15 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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แต่ละกลุ่มไม่กี ่คนในการทำงาน เมื่อมีการสั่งสินค้าในจำนวนมากทางกลุ่มก็ไม่สามารถรับงานได้
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มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคนในชุมชนและสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
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จากนั้นนำมาประมวลผลวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลออกมา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) พร้อมทั้งเขียนบรรยายในรูปแบบการพรรณนา 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านร่าหมาด  
 คุณค่าทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า คุณค่าทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้าน เช่น รองแง็ง ศิลปะการเต้นรำของคนไทยมุสลิม ที่มีความสวยงามทั้งลีลาและการเคลื่อนไหว 
มีการแต่งกายคู่ชายหญิง เพื่อเป็นการต้อนรับแขกหรือในงานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นประจำ การแสดงลิเก
ป่า เป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวปักตใ์ต้ ผอ.ประสิทธิ์ สัตย์จิตร ได้รื้อฟื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ ให้
คงอยู่ในหมู่บ้านร่าหมาด หรือ ลิเกรำมะนา การละเล่นกาหยง เป็นศิลปะป้องกันตัวแบบชาวไทย
มุสลิมโดยใช้มือเปล่า มีลักษณะคล้ายมวยไทย เน้นความสวยงามของกระบวนท่าทาง 
 คุณค่าทางอัตลักษณ์ จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านร่าหมาด ได้แก่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่น  คือ กลุ่มเตยปาหนัน จักสานผลิตเตยปาหนันเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ในอดีต
เป็นการจักสานของใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในด้านรูปแบบสินค้า 
การตลาด จนมีการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นกระเป๋าสตรี สมุดบันทึก แฟ้มเอกสาร กระจกมีฝาปิด 
และพวงกุญแจ ปัจจุบันเป็นสินค้า โอท็อป 4 ดาว กลุ่มรองเง็ง รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึกโดดเด่น คือ กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด ข้าวซ้อมมือ 
 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่   
 ด้านพื้นที่  พบว่า เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล มีเนินเขาสลับกันล้อมรอบ
ด้วยทะเลอันดามัน มีพ้ืนที่ติดกับป่าชายเลน ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้  
 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง พบว่า มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงชุมชน โดยเดินทาง
จากจังหวัดกระบี่ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แยกเข้าสู่ตัวจังหวัด ก.ม. 63 - 900 ผ่านอำเภอเหนือ
คลอง อำเภอคลองท่อม พอถึงสามแยกห้วยน้ำขาวเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง 4206 ประมาณ 17 
กิโลเมตรเข้าเขตตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำหรับเส้นทางการเข้ามาในหมู่บ้าน 
2 เส้นทาง ทั้งสองเส้นทางเป็นถนนดำและคอนกรีตที่สะดวกแก่การเดินทาง  
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 ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก พบว่า สิ ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) ที ่พัก 2) 
ร้านอาหาร 3) กิจกรรมสันทนาการ 4) สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนผังบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว และ 5) ร้านค้า 
 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  มีทั้งภูเขา ชายทุ่ง ชายฝั่งและท้องทะเลที่สามารถทำประมงได้ทั้ง
ปี มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมี
ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อีกทั้งป่าชายเลน ยังให้ประโยชน์ทั้งช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ และยังเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน 
 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมีการรวมตัวในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นมา ต่างมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือรองรับการการท่องเที่ยว และการขายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มองค์กรและแหล่งเรียนรู้ในตำบล ที่มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กร เครือข่ายในตำบลกลไกเชื่อมโยง
ให้ทุกองค์กรมาทำงานร่วมกัน มีหลากหลายด้าน เช่น อบต.เกาะกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กระบี ่ สำงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  คือ โครงการหมู ่บ ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เช่น กลุ่มเลี้ยง
ปลาในกระชังบ้านร่าหมาด กลุ่มจักสานเตยปาหนัน เป็นต้น 

2) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่าหมาด  
 หากจะการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์
ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชน การทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและการสัมภาษณ์ 
ทำให้ผู ้ศึกษากำหนดการพัฒนารูปแบบการท่องเที ่ยว ที ่มีชื ่อว่า “PLACES WELL” ซึ ่งแปลว่า 
“สถานที่ที่ด”ี โดยมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
 (1)  P L= Participatory Learning Process (กระบวนการเร ียนร ู ้แบบมีส ่วนร ่วม) 
หมายถึง ส ่วนนี ้มาจากการเร ียนรู ้แบบมีส ่วนร่วมของชุมชนบ้านร่าหมาด โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มกัน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มกาแฟ ข้าวซ้อมมือ กลุ่มจักสานเตยปาหนัน กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
มีความคิดริเริ่มจากผู้นำหมู่บ้าน เพ่ือจะให้เกิดรายได้เสริมแก่สมาชิกในหมู่บ้าน  
 (2)  A = Ancient Coffee (กาแฟโบราณ) หมายถึง ส่วนนี้มาจากเป็นกลุ่มกาแฟโบราณ 
(ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่ง อันเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชุมชนบ้านร่าหมาด) มาจากการ
ผลิตกาแฟของชุมชน ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านร่าหมาด เป็นการนำภูมิปัญญาการ
ทำกาแฟโบราณแบบดั้งเดิม โดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงที่เป็น เครื่องจักรเข้ามา เกี่ยวข้องในกระบวนการ
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 ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก พบว่า สิ ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) ที ่พัก 2) 
ร้านอาหาร 3) กิจกรรมสันทนาการ 4) สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนผังบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว และ 5) ร้านค้า 
 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  มีทั้งภูเขา ชายทุ่ง ชายฝั่งและท้องทะเลที่สามารถทำประมงได้ทั้ง
ปี มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมี
ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อีกทั้งป่าชายเลน ยังให้ประโยชน์ทั้งช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ และยังเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน 
 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมีการรวมตัวในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นมา ต่างมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือรองรับการการท่องเที่ยว และการขายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มองค์กรและแหล่งเรียนรู้ในตำบล ที่มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กร เครือข่ายในตำบลกลไกเชื่อมโยง
ให้ทุกองค์กรมาทำงานร่วมกัน มีหลากหลายด้าน เช่น อบต.เกาะกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กระบี ่ สำงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  คือ โครงการหมู ่บ ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ออมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เช่น กลุ่มเลี้ยง
ปลาในกระชังบ้านร่าหมาด กลุ่มจักสานเตยปาหนัน เป็นต้น 

2) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่าหมาด  
 หากจะการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์
ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชน การทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีและการสัมภาษณ์ 
ทำให้ผู ้ศึกษากำหนดการพัฒนารูปแบบการท่องเที ่ยว ที ่มีชื ่อว่า “PLACES WELL” ซึ ่งแปลว่า 
“สถานที่ที่ด”ี โดยมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
 (1)  P L= Participatory Learning Process (กระบวนการเร ียนร ู ้แบบมีส ่วนร ่วม) 
หมายถึง ส ่วนนี ้มาจากการเร ียนรู ้แบบมีส ่วนร่วมของชุมชนบ้านร่าหมาด โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มกัน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มกาแฟ ข้าวซ้อมมือ กลุ่มจักสานเตยปาหนัน กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
มีความคิดริเริ่มจากผู้นำหมู่บ้าน เพ่ือจะให้เกิดรายได้เสริมแก่สมาชิกในหมู่บ้าน  
 (2)  A = Ancient Coffee (กาแฟโบราณ) หมายถึง ส่วนนี้มาจากเป็นกลุ่มกาแฟโบราณ 
(ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่ง อันเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชุมชนบ้านร่าหมาด) มาจากการ
ผลิตกาแฟของชุมชน ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านร่าหมาด เป็นการนำภูมิปัญญาการ
ทำกาแฟโบราณแบบดั้งเดิม โดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงที่เป็น เครื่องจักรเข้ามา เกี่ยวข้องในกระบวนการ
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ผลิต มีการคั่วกาแฟโดยใช้ไม้ฟืนแทนแก๊ส การใช้น้ำตาลอ้อยแทนน้ำตาลทราย มีวิธีการขั้นตอนที่
พิถีพิถัน ทุกขั้นตอน ต้องอาศัยแรงงาน 
 (3) C = Culture (วัฒนธรรม) หมายถึง ส่วนนี้มาจากศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชมุชน
บ้านร่าหมาด เช่น ร็องแง็ง ศิลปะการเต้นรำของคนไทยมุสลิม ที่มีความสวยงามทั้งลีลาและการ
เคลื่อนไหวข้อมือ ลำตัว ขาและเท้า มีการแต่งกายคู่ชายหญิง เพื่อเป็นการต้อนรับแขกหรือในงานรื่น
เริงต่าง ๆ เป็นประจำ การแสดงลิเกป่า เป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวปักต์ใต้ ผอ.ประสิทธิ์ สัตย์
จิตร ได้รื้อฟ้ืนขึ้นมาเพ่ืออนุรักษ์ให้คงอยู่ในหมู่บ้านร่าหมาด หรือ ลิเกรำมะนา การละเล่นกาหยง เป็น
ศิลปะป้องกันตัวแบบชาวไทยมุสลิมโดยใช้มือเปล่า  
 (4)  E = Ecosystem (ระบบนิเวศ) หมายถึง ส่วนนี้มาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
รอบ ๆ ชุมชนบ้านร่าหมาด โดยมีพ้ืนที่ประกอบด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ร่วมกัน 
เช่น อากาศ น้ำ และดินอนินทรีย ์ ซึ ่งมีปฏิสัมพันธ์ก ันเป็นระบบ ระบบนิเวศเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่าระบบนิเวศ เอื้อประโยชน์ในแง่ของการ
ตอบสนองความต ้องการต ่อการดำรงช ีว ิต ช ่วยให ้มนุ ษย ์และส ิ ่ งม ีช ีว ิตใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 (5)  S = Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง) หมายถึง ส่วนนี ้มาจากการท่ี
ชุมชนในบ้านร่าหมาดเน้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามรอยใน
หลวงร.9 โดยมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาลาเฉลิมพระเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นภายในชุมชน 
โดยรอบ ๆศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นมีฐานรากการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การเกษตร กลุ่ม
อนุรักษ์ควายไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ 
 (6) W = Way of Life Tourism (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต) หมายถึง ส่วนนี้มาจาก
การท่องเที่ยวที่มีวิถีเคียงคู่กับธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านร่าหมาดเป็นหมู่บ้านที่
ชาวบ้านในชุมชนยังดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย ดั้งเดิม ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย ความเป็นอยู่ อาหาร
การกิน ประเพณีและความเชื่อแบบโบราณ ได้เปิดให้เป็นการท่องเที่ยวชุมชน ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่
สนใจได้เข้ามาเรียนรู ้และสัมผัสวิถีชุมชน พักโฮมสเตย์และ ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านเน้นใช้
ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ทำนา ปลูกข้าว ปลูกผัก เพ่ือรับประทานในครัวเรือน   
 (7)  E = Environmental Conservation (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) หมายถึง ส่วนนี้มา
จากวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมี
การคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ให้ยาวนานให้เสียหายน้อยที่สุด โดยให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน และ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้งนี้ชุมชนแบ่งการปกครอง
ออกเป็นโซนต่าง ๆ เป็น 4 โซน ด้วยกัน คือ โซนชวนชื่น โซนรื่นรมย์ โซนสมสุข และโซนโคกเจริญ 
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 (8)  L = Learning Center (แหล่งเรียนรู้) หมายถึง ส่วนนี้มาจากชุมชนบ้านร่าหมาดจะ
มีแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะวัฒนธรรม 
 (9)  L=Local Wisdom (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ส่วนนี้มาจาก องค์ความรู้ ความสามารถ
ของชาวบ้านชุมชนบ้านร่าหมาดในแต่ละด้านที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต โดยมีการ
สืบทอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนที่คงวิถีแบบดั้งเดมิไว้  
ฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญและอัตลักษณ์ของชุมชน ที่ช่วยในเรื่องการ
ดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน และการท่องเที่ยว จากการศึกษาสามารถกำหนดการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดังนี้ 
  



103

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

102 
 

 

 (8)  L = Learning Center (แหล่งเรียนรู้) หมายถึง ส่วนนี้มาจากชุมชนบ้านร่าหมาดจะ
มีแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะวัฒนธรรม 
 (9)  L=Local Wisdom (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ส่วนนี้มาจาก องค์ความรู้ ความสามารถ
ของชาวบ้านชุมชนบ้านร่าหมาดในแต่ละด้านที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต โดยมีการ
สืบทอดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนที่คงวิถีแบบดั้งเดมิไว้  
ฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญและอัตลักษณ์ของชุมชน ที่ช่วยในเรื่องการ
ดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน และการท่องเที่ยว จากการศึกษาสามารถกำหนดการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

PLACES WELL

คุณคา่ทางวัฒนธรรม  
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้าน ได้แก่ รองเง็ง 
การแสดงลิเกป่า การละเล่นกาหยง 
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กาแฟ
โบราณ ข้าวซ้อมมือ หัตถกรรมพื้นบ้าน 
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
1) ด้านพื้นที่  
2) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง  
3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   
4) ด้านสภาพแวดล้อม   
5) ด้านการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
“PLACES WELL” 

1) P L= Participatory learning process 
2) A=Ancient coffee 
3) C=Culture 
4) E= Ecosystem 
5) S=Sufficiency Economy 
6) W=Way of life tourism 
7) E=Environmental Conservation  
8) L = Learning Center  
9) L=Local wisdom 
 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

 

หลักการ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยชุมชนการนำทรัพยากรและ 

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ในชุมชนมาส่งเสริมให้เกดิการท่องเที่ยว 
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3) นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านร่าหมาด  
 การนำเสนอรูปแบบการท่องเที ่ยว พบว่า โดยการท่องเที ่ยวรูปแบบนี ้ม ีช ื ่อเร ียกว่า 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่าหมาดนวัตวิถี” ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม เป็น
การท่องเที่ยวที่นำคนกลับคืนสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ กลับมาเรียนรู้สร้างจิตสำนึกต่อการรักษาคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรม และรู้จักรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา เพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง
ต่อไป  โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านโมเดล “PLACES 
WELL” ซึ ่งแปล สถานที่ที ่ดี ที ่ต่างให้ความสำคัญในเรื ่องของการคุณค่าวัฒนธรรม องค์ความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของหมู่บ้านร่าหมาด ประกอบกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่าหมาดน
วัตวิถี เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการสร้างอาชีพจากการท่องเที่ยว โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนนวัตวิถี 

 
 จากแผนภาพดังกล่าว เป็นการระดมความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ร่วมกับชุมชน โดยผู้วิจัยจึงมองว่ารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่าหมาดนวัตวิถี  จะต้อง
ดำเนินการภายใต้กระบวนการ ได้แก่ 1) ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชน พบว่า การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องดำเนินการภายใต้การศึกษาบริบททางด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชน
มีอยู่ด้วย เนื่องจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ในการ

วัฒนธรรมชุมชน+สิ่งแวดล้อมชุมชน 

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

เกิดรายได้+คนในชุมชนมีงานทำ 

“การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้าน 

ร่าหมาดนวัตวิถี” 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างเครือข่าย 
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วัฒนธรรมชุมชน+สิ่งแวดล้อมชุมชน 

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

เกิดรายได้+คนในชุมชนมีงานทำ 

“การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้าน 

รา่หมาดนวัตวิถี” 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างเครือข่าย 

105 
 

 

ท่องเที่ยวให้กับชุมชนและสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในเข้ามาเยือนในพื้นที่ได้ ทั้งชุมชนยังส่งเสริม
การท่องเที่ยวผ่านการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่น
หลังต่อไป 2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน และควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย โดดเด่น และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักของภายนอกมากขึ้น ผ่านการส่งเสริมการตลาด
ด้วยการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย 3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดีจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ชุมชน คนในพ้ืนที่ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วม
ดำเนินกิจกรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกันในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน 4) สร้างเครือข่าย พบว่า การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจำเป็นต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนร่วมกัน ผ่านการประสานงาน
ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน 5) กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พบว่า การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นด้วย โดยให้มองว่าหากการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนดี ย่อมมีส่วนช่วยต่อเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เป็นการพัฒนาแบบระเบิดจากภายใน สนับสนุน
ให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง และ 6) เกิดรายได้+คนในชุมชนมีงานทำ 
พบว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวชุมชนจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและคนภายนอกออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น 
ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้ และเกิดการจ้างงานมากขึ้น ทั้งด้านบริการที่พัก บริการร้านอาหาร 
ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

1) ศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

คุณค่าทางวัฒนธรรม พบว่า ชุมชนมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่โดดเด่น เช่น รองเง็ง ศิลปะ
การเต้นรำของคนไทยมุสลิม ที่มีความสวยงามทั้งลีลาและการเคลื่อนไหว มีการแต่งกายคู่ชายหญิง 
เพ่ือเป็นการต้อนรับแขกหรือในงานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นประจำ การแสดงลิเกป่า เป็นการละเล่นอีกอย่าง
หนึ่งของชาวปักต์ใต้ ผอ.ประสิทธิ์  สัตย์จิตร ได้รื้อฟื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่ในหมู่บ้านร่าหมาด 
หรือ ลิเกรำมะนา การละเล่นกาหยงเป็นศิลปะป้องกันตัวแบบชาวไทยมุสลิมโดยใช้มือเปล่า สอดคล้อง
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เมตรีญา  ใจดี (2559) ที่พบว่า มีการสร้างรูปแบบ และขั้นตอนการนำเสนอสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และหลากหลายบนพื้นฐานความเห็นชอบของชุมชน โดยเน้นให้เกิด
กิจกรรมที่สามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านร่าหมาด พบว่า ชุมชนบ้านร่าหมาดมีภูมิปัญญาท้องถิ ่นที่โดด
เด่น  คือ กลุ่มเตยปาหนัน ผลิตเตยปาหนันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ในอดีตเป็นการจักสานของใช้
ภายในครัวเรือน ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในด้านรูปแบบสินค้า การตลาด จนมี การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นกระเป๋าสตรี สมุดบันทึก แฟ้มเอกสาร พวงกุญแจ ปัจจุบันเป็นสินค้าโอทอป 
4 ดาว กลุ่มรองเง็ง  รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกโดดเด่น คือ กาแฟโบราณ
บ้านร่าหมาด ข้าวซ้อมมือ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมี อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เหมือนกัน อัตลักษณ์
จะบ่งบอกเฉพาะชุมชนนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องประเวส  หอมชื่น (2553) ที่พบว่า รูปแบบ/กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวมีการนำเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดและคนใน
ชุมชนได้ตระหนักในคุณค่าขณะเดียวกันก็เป็นการถ่ายทอดความ ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน
ต่อนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนไปพร้อมกันโดยในภาคของการ
ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ด้านพื้นที่  เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะ ตั้งอยู่บนพื้นที่
ราบชายฝั่งทะเล มีเนินเขาสลับกันล้อมรอบด้วยทะเลอันดามัน มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน  ในพื้นที่มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
พบว่า การเข้าถึงชุมชนสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ติดเส้นทางสายหลัก สำหรับเส้นทางการเข้ามาใน
หมู่บ้าน 2 เส้นทาง ทั้งสองเส้นทางเป็นถนนดำและคอนกรีตที่สะดวกแก่การเดินทาง และทั้ง 2 
เส้นทาง ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก พบว่า สิ ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) ที่พัก 2) 
ร้านอาหาร 3) กิจกรรมสันทนาการ 4) สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนผังบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว และ 5) ร้านค้า ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  มีทั้งภูเขา ชายทุ่ง ชายฝั่งและท้องทะเลที่
สามารถทำประมงได้ทั้งปี มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้และ
พันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อีกทั้งป่าชายเลนยังให้ประโยชน์ทั้งช่วยป้องกัน ภัย
ธรรมชาติ และยังเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนบ้ านร่าหมาด กลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กร เครือข่ายในตำบลกลไกเชื่อมโยงให้ทุกองค์กร
มาทำงานร่วมกัน ซึ ่งสอดคล้องพัชชาพลอย  สุทธิชูวงศ์ (2554) ที ่พบว่า ชุมชนบ้านดอนม่วงมี
ศักยภาพในการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมได้ โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ ชุมชนมีลักษณะเด่นหลายด้าน ได้แก่ ชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้าน
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เมตรีญา  ใจดี (2559) ที่พบว่า มีการสร้างรูปแบบ และขั้นตอนการนำเสนอสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และหลากหลายบนพื้นฐานความเห็นชอบของชุมชน โดยเน้นให้เกิด
กิจกรรมที่สามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านร่าหมาด พบว่า ชุมชนบ้านร่าหมาดมีภูมิปัญญาท้องถิ ่นที่โดด
เด่น  คือ กลุ่มเตยปาหนัน ผลิตเตยปาหนันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ในอดีตเป็นการจักสานของใช้
ภายในครัวเรือน ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในด้านรูปแบบสินค้า การตลาด จนมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นกระเป๋าสตรี สมุดบันทึก แฟ้มเอกสาร พวงกุญแจ ปัจจุบันเป็นสินค้าโอทอป 
4 ดาว กลุ่มรองเง็ง  รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกโดดเด่น คือ กาแฟโบราณ
บ้านร่าหมาด ข้าวซ้อมมือ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมี อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เหมือนกัน อัตลักษณ์
จะบ่งบอกเฉพาะชุมชนนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องประเวส  หอมชื่น (2553) ที่พบว่า รูปแบบ/กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวมีการนำเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดและคนใน
ชุมชนได้ตระหนักในคุณค่าขณะเดียวกันก็เป็นการถ่ายทอดความ ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน
ต่อนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนไปพร้อมกันโดยในภาคของการ
ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ด้านพื้นที่  เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะ ตั้งอยู่บนพื้นที่
ราบชายฝั่งทะเล มีเนินเขาสลับกันล้อมรอบด้วยทะเลอันดามัน มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน  ในพื้นที่มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
พบว่า การเข้าถึงชุมชนสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ติดเส้นทางสายหลัก สำหรับเส้นทางการเข้ามาใน
หมู่บ้าน 2 เส้นทาง ทั้งสองเส้นทางเป็นถนนดำและคอนกรีตที่สะดวกแก่การเดินทาง และทั้ง 2 
เส้นทาง ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก พบว่า สิ ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 1) ที่พัก 2) 
ร้านอาหาร 3) กิจกรรมสันทนาการ 4) สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนผังบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว และ 5) ร้านค้า ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  มีทั้งภูเขา ชายทุ่ง ชายฝั่งและท้องทะเลที่
สามารถทำประมงได้ทั้งปี มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้และ
พันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อีกทั้งป่าชายเลนยังให้ประโยชน์ทั้งช่วยป้องกัน ภัย
ธรรมชาติ และยังเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนบ้ านร่าหมาด กลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กร เครือข่ายในตำบลกลไกเชื่อมโยงให้ทุกองค์กร
มาทำงานร่วมกัน ซึ ่งสอดคล้องพัชชาพลอย  สุทธิชูวงศ์ (2554) ที ่พบว่า ชุมชนบ้านดอนม่วงมี
ศักยภาพในการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมได้ โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ ชุมชนมีลักษณะเด่นหลายด้าน ได้แก่ ชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้าน
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในและใกล้เคียงสามารถที่จะ
นำมาปรับใช้ในกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนได้ มีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีประเพณีวัฒนธรรม
และพิธีกรรมที่น่าใจหลากหลายและยั่งยืน  

2) พัฒนารูปแบบการท่องเที ่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านร ่าหมาด อำเภอ 
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดของวิวัตน์ชัย บุญยภักดิ์ และแนวคิดของ 
ชัชชัย สุจริต 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านพื้นที ่เดิมหมู่บ้านร่าหมาดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และ
มีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ควรพัฒนายกระดับหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะไม่มีการ
ดัดแปลง และเป็นแหล่งที่ไม่ดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยว ควรนำลักษณะเด่นของหมู่บ้านออกมา ทั้ง
ความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ในท้องถิ่น 2. ด้านความสะดวกในการ
เข้าถึง ควรพัฒนาสภาพของถนน เส้นทางการเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทางหลัก และเส้นทางอื่น ๆ ให้
การเดินทางเพ่ิมความสะดวกมากข้ึน 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ควรพัฒนาป้ายข้อมูลภายในพ้ืนที่ 
ในการบอกทางแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้น บุคคลที่ให้ข้อมูลด้านองค์ประกอบของการท่องเที่ยวภายนอก  
ได้แก่ ร้านอาหาร, เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีความเหมาะสม 
และปรับปรุงระบบน้ำประปาให้ดีขึ้น 4. ด้านสภาพแวดล้อม ควรพัฒนา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบนิเวศ รอบ ๆ อาณาบริเวณเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น 5. ด้านการมี
ส่วนร่วม ควรพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ 
ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่สำคัญใหม้ากพอต่อการพัฒนา
สถานที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกฤตยา เตยโพธ (2561) ที่พบว่า โฮมสเตย์ในพื้นที่เริ ่มตั ้งแต่ปี พ.ศ.  2546 มีความ 
เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีการดำเนินชีวิตเป็นสังคม ที่เรียบง่าย
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จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้ศึกษากำหนดการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว ที่มีชื่อว่า “PLACES WELL” ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ สำหรับการกำหนดรูปแบบการ



108

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

108 
 

 

ท่องเที ่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1) P L= 
Participatory Learning Process  2)  A=Ancient coffee 3)  C=Culture 4)  E= Ecosystem 5) 
S=Sufficiency Economy 6) W=Way of life tourism 7) E=Environmental Conservation 8) 
L = Learning Center 9) L=Local wisdom 

ซึ่งสอดคล้องภัชลดา สุวรรณนวล และคณะ (2561) ที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งมี
ศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนลุ่มน้ำตาปี ด้านพื้นที่ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง  ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อารยธรรมศรีวิชัยของชุมชนลุ่มน้ำตาปี ผู้วิจัยเสนอรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อารยธรรมศรีวิชัยของชุมชนลุ่มน้ำตาปี ที่มีชื่อว่า “LIFE SMILE” 

3) นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลัน
ตา จังหวัดกระบี่ 

การนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว พบว่า โดยการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีชื ่อเรียกว่า “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่าหมาดนวัตวิถี” ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม เป็นการ
ท่องเที่ยวที่นำคนกลับคืนสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ กลับมาเรียนรู้สร้างจิตสำนึกต่อการรักษาคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรม และรู้จักรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา เพื่อสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง
ต่อไป  โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านโมเดล “PLACES 
WELL” ที่ต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการคุณค่าวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ 
ของหมู่บ้านร่าหมาด โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่าหมาดนวัตวิถี เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
สร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีส่ วนช่วยในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างดี อันจะช่วยตอบสนองความ
ต้องการของทุกภาคส่วน และทำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วย โดย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่าหมาดนวัตวิถี จะต้องดำเนินการภายใต้กระบวนการดังนี้ 1) วัฒนธรรม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชน 2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 4) สร้าง
เครือข่าย 5) กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 6) เกิดรายได้และคนในชุมชนมีงานทำ เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับ
วิจัยของคำพา ยิ่งคง และสารภี ขาวดี (2563) ที่พบว่า ชาวบ้านเชียงสงได้นำเอาวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์มาใช้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งใช้เป็นจุดขายและสร้างการ
จดจำแก่ผู้มาเยือน ซึ่งอัตลักษณ์ที่ผู้วิจัยนำเสนอในงานนี้ ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจากจุดเด่นของแต่
ละชาติพันธุ์ในชุมชน มาประกอบสร้างเป็นอัตลักษณ์ร่วมเป็นสำคัญ ดังนี้ 1) อัตลักษณ์ด้านอาหาร : 
อาหารแบบเขมรและลาว ช่วงที่มีการต้อนรับผู้มาเยือนชุมชนให้ความสำคัญกับการนำเสนออัตลักษณ์ 
2) อัตลักษณ์ด้านที่อยู่อาศัย: แบบบ้านจีน และ แบบบ้านกูยชุมชนยังคงอนุรักษ์บ้านเก่าไว้และนำมา
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เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ ภูมิเชียงสง ชุมชนโบราณสามศตวรรษ 3) อัตลักษณ์
ด้านการ แต่งกาย: แบบกูย เมื่อมีการเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือน อัตลักษณ์ด้านการแต่งกายที่ชุมชนนำ
ออกมาเสนอนั้นเป็นการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์กูย 4) อัตลักษณ์ด้านภาษา: ความหลากหลายของ
การใช้ภาษาในชุมชนเดียว นอกจากภาษาไทยที่ใช้ในการติดต่องานราชการ และใช้พูดคุยกับผู้มาเยือน
ต่างถิ่นแล้ว ก็จะมีการใช้ภาษาเขมร และภาษากูยกับนักท่องเที่ยวบ้าง 5) อัตลักษณ์ด้านประเพณี/
พิธีกรรม/ความเชื่อ: ความเชื่อของหลากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในชุมชน นอกจาก
จะเป็นการอนุรักษ์แล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน และสร้าง
ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยที ่ได้เส้นทาง “PLACES WELL” เป็นองค์ความรู ้ใหม่เกี ่ยวกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่า
หมาด โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดกระบี่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
       (1)  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านร่าหมาด ควรมี
การขยายเส้นทาง “PLACES SWELL” ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด
พังงา เพ่ือให้เกิดความคลอบคลุมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น 
                (2) ควรทำการวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดกระบี่เพ่ือจะได้ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนและงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน: บริษัท จำหน่ายอปุกรณ์ 
ทางการแพทย์ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

จิตราภรณ์  อุปการสง* 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งหนึ ่ง ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ศึกษาหาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้แบบถามกับพนักงานจำนวน 94 คน พบว่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 4.06) ส่วนแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (1) ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุในการผิดพลาด กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ (2) ควรสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน รับฟังปัญหา (3) ควรมีการเรียนรู้งานใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซาก พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ (4) ควรจัดหาแหล่ง
อบรมและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยังพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ข้อเสนอแนะงานวิจัย ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับเรื่องความผิดพลาดในการทำงานเป็นลำดับต้นๆ 
ควบคู่ไปกับการมีนโยบายการฝึกอบรมที่เน้นให้พนักงานมี ทักษะความสามารถการทำงานในสายงาน
ที่มีความใกล้เคียงกันสามารถทำงานทดแทนตำแหน่งกันได้ และควรมีการปรับเปลี่ยนการบริการและ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หัวหน้าแผนก
ควรกำกับดูแลเอาใจใส่ลูกน้องในการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน และให้
การสนับสนุนพนักงานในการฝึกทักษะหรือทดลองได้ทำงานในตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะการทำงาน
ใกล้เคียงกันให้มากขึ้น 
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บทนำ 
 

 บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ แห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความต้องการ เพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การจะมีการปรับกระบวนทัศน์ทาง ความคิดใหม่ ซึ่งเน้น
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการสรรหา คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ และการฟื้นฟู
ปรับปรุงศักยภาพของพนักงานเดิมให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลนั้นจะดำเนินการเพื่อมุ่งหวังให้พนักงานได้ช่วยเหลือให้ องค์การอยู่รอดและมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ร่วมด้วย ซึ่งสังเกตได้จากหลายองค์การมีการใช้
เครื่องมือช่วย ในการบริหารจัดการบุคคล เช่น การวิเคราะห์ความสามารถในงาน (Competency 
Analysis) การประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ในหัวข้อ Learning and Growth เป็นต้น ดังนั้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน คือ การเค้นเอาความสามารถของพนักงานที่มีอยู่นำออกมาเป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานของ องค์การให้ได้มากที่สุด จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการยุคปัจจบุัน 
นี้ องค์การเองจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานและหาวิธีการในการปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกัน สาเหตุที่พนักงานไม่พึงพอใจต่อองค์การ และ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานต่ำลง การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ  เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน
ไม่เพียงพอ แรงกดดันในเรื่องเวลาส่งมอบงาน เวลาทำงานที่มีจำกัด การขาดความสำคัญของตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบภายในองค์การ การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 
วิธีการวิจัย 

 
 สำหรับการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยทั้ง 3 ข้อ และเพ่ือให้ได้ทั้งข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหาแนว
ทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู ้ว ิจัยใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อประเมินระดับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ทำการวิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของพนักงาน และใช้
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งานที่รับผิดชอบภายในองค์การ การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 
วิธีการวิจัย 

 
 สำหรับการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยทั้ง 3 ข้อ และเพ่ือให้ได้ทั้งข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหาแนว
ทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู ้ว ิจัยใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อประเมินระดับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ทำการวิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของพนักงาน และใช้
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผู้บริหาร 3 ท่าน 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 
ตารางท่ี 1 ประเด็นการประเมินระดับประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3 ลำดับแรกแต่ละด้าน 
 
 ประเด็นการประเมิน Mean S.D. ระดับ 
ด้านการให้บริการ 

1 การให้บริการของท่านได้รับการยกย่องจากลูกค้า 3.93 .776 สูง 
2 มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ทำอยู่ตลอดเวลา 4.09 .750 สูง 

3 การให้บริการของพนักงานมีความรวดเร็ว 4.16 .605 สูง 
ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ 
1 ศรัทธาใน บริษัท ที่ทำงานอยู่ 3.98 .675 สูง 

2 ศรัทธาในงาน 3.99 .626 สูง 

3 ศรัทธาในหัวหน้างาน 4.01 .626 สูง 

ด้านลักษณะในการปฏิบัติงาน 

1 งานทีไ่ด้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าทาย 4.05 .593 สูง 

2 อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในที่ทำงานมีความทันสมัย 4.06 .663 สูง 

3 มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการทำงาน 4.08 .632 สูง 

ด้านรางวัลตอบแทน 
1 ได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 3.79 .867 สูง 

2 เมือ่งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จหัวหน้างานมักจะชมเชยอยู่
เสมอ 

3.81 .658 สูง 

3 สิทธิในการลาหยุด ที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.90 .587 สูง 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ด้านการให้บริการในประเด็นการให้บริการ และได้รับคำยกย่อง
จากลูกค้า อยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็น  ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความสำเร็จ ความศรัทธาใน บริษัท ที่ทำอยู่ อยู่ในระดับที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับการประเมิน
ทุกประเด็น  ด้านลักษณะในการปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าท้าย อยู่ใน
ระดับที่ต่ำสุด เมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็นด้านรางวัลตอบแทน การได้รับการสนับสนุนใหไ้ป
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน อยู่ในระดับที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็น 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
1) ด้านการให้บริการ 

 จากที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินการให้บริการ และได้รับคำยก
ย่องจากลูกค้ายังมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเด็นอื่น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารให้
ความเห็นว่า เพื่อลดการผิดพลาดในการบริการ ควรแก้ไขโดย ให้พนักงานแต่ละแผนก วิเคราะห์หา
สาเหตุในการผิดพลาด สาเหตุที่ยังไม่ได้รับคำยกย่องจากลูกค้า และจดบันทึกข้อผิดพลาดขอตนเอง 
เพ่ือนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำๆ และทำให้เกิดความชำนาญสามารถบริการ 
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว 

2) ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ 
 จากที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบการณ์ความสำเร็จ พบว่าความศรัทธาใน บริษัท ที่ทำงานอยู่ ยังเป็นประเด็นที่มีความเห็นด้วย
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าองค์การจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับพนักงานด้วยการลงไปสัมผัสกับพนักงาน รับฟังพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

3) ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน 
 จากที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินด้านลักษณะในการปฏิบัติงาน
งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าทาย จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ความเห็นว่า เนื่องจาก
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานเฉพาะคนที่แบ่งงานกันเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดความซ้ำซากจำเจ ไม่
เกิดความน่าสนใจและท้าทาย แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพคือการ เรียนรู้งานในตำแหน่งต่างๆ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเบื่อและซ้ำซาก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และที่สำคัญหากมีบุคลากรขาดก็สามารถที่จะ
ทำงานทดแทนกันได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายของงานอีกด้วย 

4) ด้านรางวัลตอบแทน 
 จากที่พนักงานได้เสนอ ได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ยังเป็นประเด็นที่ต่ำ
ที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าควร เพิ่มประสิทธิภาพ
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ด้านการให้บริการในประเด็นการให้บริการ และได้รับคำยกย่อง
จากลูกค้า อยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็น  ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความสำเร็จ ความศรัทธาใน บริษัท ที่ทำอยู่ อยู่ในระดับที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับการประเมิน
ทุกประเด็น  ด้านลักษณะในการปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าท้าย อยู่ใน
ระดับที่ต่ำสุด เมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็นด้านรางวัลตอบแทน การได้รับการสนับสนุนใหไ้ป
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน อยู่ในระดับที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเด็น 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
1) ด้านการให้บริการ 

 จากที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินการให้บริการ และได้รับคำยก
ย่องจากลูกค้ายังมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเด็นอื่น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารให้
ความเห็นว่า เพื่อลดการผิดพลาดในการบริการ ควรแก้ไขโดย ให้พนักงานแต่ละแผนก วิเคราะห์หา
สาเหตุในการผิดพลาด สาเหตุที่ยังไม่ได้รับคำยกย่องจากลูกค้า และจดบันทึกข้อผิดพลาดขอตนเอง 
เพ่ือนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำๆ และทำให้เกิดความชำนาญสามารถบริการ 
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว 

2) ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ 
 จากที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบการณ์ความสำเร็จ พบว่าความศรัทธาใน บริษัท ที่ทำงานอยู่ ยังเป็นประเด็นที่มีความเห็นด้วย
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าองค์การจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับพนักงานด้วยการลงไปสัมผัสกับพนักงาน รับฟังพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

3) ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน 
 จากที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการประเมินด้านลักษณะในการปฏิบัติงาน
งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าทาย จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ความเห็นว่า เนื่องจาก
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานเฉพาะคนที่แบ่งงานกันเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดความซ้ำซากจำเจ ไม่
เกิดความน่าสนใจและท้าทาย แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพคือการ เรียนรู้งานในตำแหน่งต่างๆ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเบื่อและซ้ำซาก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และที่สำคัญหากมีบุคลากรขาดก็สามารถที่จะ
ทำงานทดแทนกันได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายของงานอีกด้วย 

4) ด้านรางวัลตอบแทน 
 จากที่พนักงานได้เสนอ ได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ยังเป็นประเด็นที่ต่ำ
ที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น ๆ  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าควร เพิ่มประสิทธิภาพ
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โดยการจัดหาแหล่งอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถของพนักงาน ในด้านเฉพาะตามความถนัดของ
พนักงาน เนื่องจากภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะเพิ่มการอบรมให้กับ
พนักงาน และจะทำให้องค์การสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงได้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ศึกษาหาแนว
ทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน โดยมีกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ 
พนักงาน จำนวน 94 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินระดับประสิทธิภาพของ
พนักงาน จำนวน 1 ฉบับ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 94 ชุด ได้รับคืนจำนวน 94 ชุด  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อได้ผลจากการ
วิเคราะห์  จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 พบว่า เฉลี ่ยโดยรวมอยู ่ ในระดับสูง ( x = 4.06 ) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ประสิทธิภาพสูงทุกด้าน และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีผล
ต่องานที่ทำอยู่ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.25) และ ได้รับการ
สนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดสำหรับงานวิจัย
นี้ ( x = 3.79)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านการให้บริการ 
พนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการให้บริการโดยรวมในระดับสูง  
( x =4.13)  มีประสบการณ์ในการทำงานที่มี ผลต่องานที่ทำอยู่ สูงกว่าประเด็นอื่น   ( x = 

4.25) และ การให้บริการของท่านได้รับการยกย่องจากลูกค้า ( x =3.93) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่า
ประเด็นอ่ืน  

2) ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ 
พนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ

ความสำเร็จโดยรวมในระดับสูง ( x = 4.11) พบว่า การตั ้งเป้าหมายในการทำงานของตนเองไว้
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ล่วงหน้า ( x =4.24)    มีผลต่องานที่ทำอยู่สูงกว่าประเด็นอื่นๆ และมีศรัทธาในบริษัทที่ทำงานอยู่  
( x = 3.98) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่าประเด็นอื่น ๆ 

3) ด้านการประเมินลักษณะในการปฏิบัติงาน 
พนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการการประเมินลักษณะในการปฏิบัติงานโดยรวม

ในระดับสูง ( x = 4.08)  ปริมาณงานที่ได้รับสอดคล้องกับระยะเวลาสูงกว่าประเด็นอื่นๆ  ( x =4.13) 
และงานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าทาย ( x =4.05) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ 

4) ด้านรางวัลตอบแทน 
พนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านรางวัลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x =3.91)   

แผนกท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ มีผลกับงานที่ทำอยู่สูงกว่าประเด็นอื่น ๆ( x = 
4.01) และได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ( x =3.79) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 1) ด้านการให้บริการ เพื่อลดการผิดพลาดในการบริการ ควรแก้ไขโดย ให้พนักงานแต่ละ
แผนก วิเคราะห์หาสาเหตุในการผิดพลาด สาเหตุที่ยังไม่ได้รับคำยกย่องจากลูกค้า และจดบันทึก
ข้อผิดพลาดขอตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำ ๆ และทำให้เกิด
ความชำนาญสามารถบริการ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว 
 2) ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย พบว่าความศรัทธาใน บริษัท ที่ทำงานอยู่ ยังเป็น
ประเด็นที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น  ๆ ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าองค์การ
จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานด้วยการลงไปสัมผัสกับพนักงาน รับฟังพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 
 3) ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานเฉพาะคนที่แบ่งงาน
กันเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดความซ้ำซากจำเจ ไม่เกิดความน่าสนใจและท้ าทาย แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพคือการ เรียนรู้งานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อและซ้ำซาก ได้เรียนรู้สิ่ง  
ใหม่ ๆ และที่สำคัญหากมีบุคลากรขาดก็สามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้โดยไม่ทำให้เกิดความ
เสียหายของงานอีกด้วย 
 4) ด้านรางวัลตอบแทน บริษัทจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาแหล่งอบรมเพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถของพนักงาน ในด้านเฉพาะตามความถนัดของพนักงาน เนื่องจากภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะเพิ่มการอบรมให้กับพนักงาน และจะทำให้องค์การ
สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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ล่วงหน้า ( x =4.24)    มีผลต่องานที่ทำอยู่สูงกว่าประเด็นอื่นๆ และมีศรัทธาในบริษัทที่ทำงานอยู่  
( x = 3.98) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่าประเด็นอื่น ๆ 

3) ด้านการประเมินลักษณะในการปฏิบัติงาน 
พนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการการประเมินลักษณะในการปฏิบัติงานโดยรวม

ในระดับสูง ( x = 4.08)  ปริมาณงานที่ได้รับสอดคล้องกับระยะเวลาสูงกว่าประเด็นอื่นๆ  ( x =4.13) 
และงานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจและท้าทาย ( x =4.05) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ 

4) ด้านรางวัลตอบแทน 
พนักงานมีความเห็นต่อประสิทธิภาพด้านรางวัลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x =3.91)   

แผนกท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ มีผลกับงานที่ทำอยู่สูงกว่าประเด็นอื่น ๆ( x = 
4.01) และได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ( x =3.79) มีระดับประสิทธิภาพต่ำกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 1) ด้านการให้บริการ เพื่อลดการผิดพลาดในการบริการ ควรแก้ไขโดย ให้พนักงานแต่ละ
แผนก วิเคราะห์หาสาเหตุในการผิดพลาด สาเหตุที่ยังไม่ได้รับคำยกย่องจากลูกค้า และจดบันทึก
ข้อผิดพลาดขอตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ำ ๆ และทำให้เกิด
ความชำนาญสามารถบริการ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว 
 2) ด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย พบว่าความศรัทธาใน บริษัท ที่ทำงานอยู่ ยังเป็น
ประเด็นที่มีความเห็นด้วยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่น  ๆ ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่าองค์การ
จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานด้วยการลงไปสัมผัสกับพนักงาน รับฟังพนักงานเพ่ิมมากข้ึน 
 3) ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานเฉพาะคนที่แบ่งงาน
กันเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดความซ้ำซากจำเจ ไม่เกิดความน่าสนใจและท้ าทาย แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพคือการ เรียนรู้งานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อและซ้ำซาก ได้เรียนรู้สิ่ง  
ใหม่ ๆ และที่สำคัญหากมีบุคลากรขาดก็สามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้โดยไม่ทำให้เกิดความ
เสียหายของงานอีกด้วย 
 4) ด้านรางวัลตอบแทน บริษัทจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาแหล่งอบรมเพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถของพนักงาน ในด้านเฉพาะตามความถนัดของพนักงาน เนื่องจากภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะเพิ่มการอบรมให้กับพนักงาน และจะทำให้องค์การ
สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์
ทางการแพทย์ อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 โดยที่ด้านการให้บริการ เช่น การมีประสบการณ์
ในการทำงานที่มีผลต่องานที่ทำอยู่ อยู่ในระดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการประเมินทุกประเ ด็น ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวว่า “การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสูงจะทำให้งาน
ผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด เพราะคนเหล่านี้
จะทำให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานขององค์กรเป็นงานท่ีจะต้องใช้ความละเอียด
และรอบคอบ เช่น สเปคสินค้าซึ่งจะต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้ามผิดพลาด ดังนั้นหากมี
ประสบการณ์สูงก็จะสามารถรู้สเปคสินค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที  
 นอกจากนี้ผลการประเมินระดับประสิทธิภาพด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายในการทำงานของตนเองไว้ล่วงหน้าอยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องแนวคิด
ของสมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวว่า ก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมายในการทำงาน
ล่วงหน้า และต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติได้จริง ทั้งเป้าหมายระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า ซึงจะช่วยให้
การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรงจุดหมายขององค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พนักงาน
ทุกแผนกจะต้องทำงานด้วยการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้าเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงาน 
และเพื่อการประหยัดเวลา เช่น พนักงานขาย ก็จะต้องกำหนดตารางการทำงานตารางการเดินทาง
เพื ่อเข้าพบลูกค้า เพื ่อนัดลูกค้า เนื ่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล และไม่ใช่แค่พนักงานขาย แผนกขนส่งสินค้าก็จะต้องวางแผน
ตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อคอยเช็คการทำงาน ลดการผิดพลาด เพราะเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสำคัญ 
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ว่าในการปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ดีนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการ ตอบสนองความต้องการทั้งภายนอก
และภายใน (External and Internal Needs) ซึ่งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อม หมายถึงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะทางบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกปี หาก ปฏิบัติตนดี มีความสามารถ ก็จะมีการเลื่อนตำแหน่ง 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานยังพบปัญหา 3 ด้านได้แก่   ป ัญหาด ้ าน
การให้บริการของพนักงาน ปัญหาด้านการจัดการเทคโนโลยี และปัญหาด้านบุคลากร ดังนั้นบริษัทมี
หลายมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ อานนท์ 
วงษ์เชียง และสุรีย์ เข็มทอง (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารเชิงดุลยภาพเกี่ยวกับลูกค้า พนักงาน 
กระบวนการ และคุณลักษณะขององค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น
องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการด้านลูกค้า กระบวนการภายใน และการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 
 จากการวิจัยที ่พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู ่ในระดับสูง 
โดยเฉพาะในเรื่องของการมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีผลต่องานที่ทำอยู่ ดังนั้น ผู้บริหาร หัวหน้า
แผนก ที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นการทำงานที่สามารถนำประสบการณ์ทำงานมาสอนลูกน้องนั้นให้มาก
ขึ้นตามความเหมาะสม ส่วนได้รับการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงานที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด 
ข้อเสนอสำหรับผู้บริหาร ควรให้ความสำคัญกับเรื่องความผิดพลาดในการทำงาน ควบคู่ไปกับการ
ฝึกอบรมที่เน้นเรื่องการบริการ และการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ และอาจจะมีการเก็บ
ข้อมูลในเรื่องความผิดพลาดที่เกิดข้ึนเพื่อวิเคราะห์ผลการฝึกอบรม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ โดยการศึกษากับพนักงานทุก
คนและทุกแผนกเพ่ือให้เห็นภาพโดยรวมว่าระดับประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับใด ดังนั้น จึงควร
ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการให้บริการโดยศึกษาเป็นรายแผนก/ฝ่าย เพ่ือทราบผลการประเมินเป็น
รายแผนกจะได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม 
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 ควรศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน โดยศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในมุมมองที่
แตกต่างกันระหว่างพนักงานเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงในฐานะผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารใน
มุมมองของฝ่ายบริหารจัดการ 
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์อยู่ตลอด  ดั งนั้นควรศึกษาหาความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการหลักของลูกค้า และเพื่อนำมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  : บริษัท

จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยดีโดยได้รับ
ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ข้อแนะนำ และคำปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งกำหลังในจากกัลยาณมิตร
หลายท่าน โดยเฉพาะผู้ขอรับบริการความช่วยเหลือจากบุคลากร บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทำให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ ซึ ่งเป็นอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของ
ผู้เขียน ที่ให้ความเมตตาและกรุณาสละเวลาในการอบรมสั่งสอนแนะนำ ให้ความรู้ในการดำเนินการวิจัยใน
ทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา คำปรึกษาแนะนำ ส่งผลให้การศึกษาสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่านที่ได้
ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณรุ่นพ่ี MPA 
27 สุราษฎร์ธานี, และเพื่อน ๆ MPA 28 สุราษฎร์ธานีทุก ๆ คน และผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของ บริษัท 
จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดีมาโดยตลอด 

ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวอุปการสง ที่อยู่เคียงข้างและส่งเสริม
สนับสนุน เป็นกำลังใจ ที่สำคัญคือให้ทุนสนับสนุนในทุกด้าน รวมทั้งคอยเป็นกำลังใจเติมเต็มความสุขให้
ผู้เขียนมาโดยตลอด จนกระทั่งมีความสำเร็จในวันนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้ 
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การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จุฑามาศ บัวทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรม

สอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่ใช้
บริการของ  กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อศึกษาระดับการให้บริการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านความสนใจกระตือรือร้นของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ประชาชนที่ใช้บริการ ที่มีการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่สุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดี
พิเศษในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนก
ตามด้านบุคลิกภาพ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่างกันอย่างมี
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คำสำคัญ: การรับรู้, ความคาดหวัง, กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จุฑามาศ บัวทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรม

สอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่ใช้
บริการของ  กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อศึกษาระดับการให้บริการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านความสนใจกระตือรือร้นของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ประชาชนที่ใช้บริการ ที่มีการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่สุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดี
พิเศษในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนก
ตามด้านบุคลิกภาพ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ: การรับรู้, ความคาดหวัง, กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



126

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

126 

 

บทนำ 
 

กระบวนการยุติธรรมไทยแบ่งระบบงานหลักออกเป็น งานตำรวจ อัยการ ศาล และงาน
ราชทัณฑ์โดยแต่ละองค์กรมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง กล่าวคือศาล
ยุติธรรมโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แยกองค์กรของตนออกจากกระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กรอิสระ
ภายใต้การกำกับดูแลของประธานศาลฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับ
ดูแลของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ส่วน
กรมราชทัณฑ์อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เดิมแต่ละหน่วยงานมีพันธกิจอำนาจหน้าที่ในการอำนวย
ความยุติธรรมตามที่หน่วยงานเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย และมุ่งความสำเร็จของหน่วยงานพัฒนา
งานและอาณาจักรแห่งอำนาจของหน่วยงาน มีระเบียบแบบแผนข้อบังคับของหน่วยงานจนบางคร้ัง
ขาดการประสานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน และมองข้ามการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ อันเป็นจุดหมายหลักที่จะแสดงถึงความสำเร็จของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนับตั้งแต่  
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและงานบังคับใช้กฎหมาย โดยงานด้านการสอบสวนคดีอาญาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
รับคดีนำบุคคลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (วิโรจน์ ศรีดุษฎี, 2550, น. 1)  

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ ่งที ่มีหน้าที ่ในการบังคับใช้กฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรม โดยรับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที ่มี
ผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั ่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนา 
กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธ ีการ และมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุม
อาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้าน
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ ประสานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 
2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีชื่อเป็น
ภาษาอ ั งกฤษว ่ า  Department of Special Investigation และย ่อว่ า  DSI หร ือ  ด ี เอสไอ  มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่
ซับซ้อนกว่าคดีอาญาสามัญทั่วไป เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพต่อประชาชนผู้เป็น
เจ้าของประเทศ เจตนารมณ์ของการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ เป็นหน่วยงานทางด้าน
ยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยจรรโลงให้สังคมไทย เป็นสังคมนิติรัฐ ภายใต้ความเสมอภาค
ทางด้านกฎหมาย อย่างเท่าเทียม และมีความเป็นธรรมในการบริหารการปกครองบังคับบัญชา 
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ยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยจรรโลงให้สังคมไทย เป็นสังคมนิติรัฐ ภายใต้ความเสมอภาค
ทางด้านกฎหมาย อย่างเท่าเทียม และมีความเป็นธรรมในการบริหารการปกครองบังคับบัญชา 
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หน่วยงานในเขตอำนาจรับผิดชอบ การสั่งการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษา
ความสงบเรียบร้อย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 และการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามบทกฎหมายอ่ืน 
อันเกี่ยวกับความผิดคดีอาญาทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ที่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน ตลอดจนร่วมมือประสานงาน และ
ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกับ
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
ข้างต้น ทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำหน้าที่เป็นเสมือนกลไกในการรักษาดุลยในด้านการตรวจสอบ
และการบริหารในกระบวนงานยุติธรรม ในด้านการบูรณาการความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดโครงสร้างอัตรากำลังของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นระบบราชการบริหาร
ส่วนกลาง โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ในส่วนภูมิภาค รวม 10 แห่ง ทั่วประเทศเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8  จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 กำหนดให้รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 
ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ดังนั้น 
การทราบถึงการรับรู้และความคาดหวังตลอดจนเจตนาต่าง ๆ ทั้งทางด้านพฤติกรรมและด้านการ
กระทำของประชาชนที่มีต่อบุคคลหรือองค์กรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่ได้รับรู้ ร่วมมือ ประสานงาน การบูรณาการและปฏิบัติการร่วมกับหรือให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานกับหน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่
หน่วยงานและผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจและสืบค้น ทั้งนี้เพื่อทำให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติหน้ าที่ร่วมกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานมีความรู้สึกอย่างไร
ต่อบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบรรยากาศในการ
ทำงานขององค์การมากขึ ้น และสามารถนำข้อมูลที ่ได้นำไปใช้ในการตัดสินใจในการกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในองค์การให้ดี
ขึ ้นอย่างไร จึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่จะทำให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อผู้บริหา ร หรือผู้อื ่นที่
เกีย่วข้องได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) เพ่ือศึกษาระดับการให้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  และด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
          5) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 (1) ประชากร (Population) ที ่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  ประชากรที ่ ใช้บริการกรม

สอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีจำนวน 1,500 คน 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้บริการ  ที่มีการ

ติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่                 สุ
ราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของ Yamane ได้จำนวน 400 คน 

2) ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยมีตัวแปรที่ในการวิจัย ดังนี้ 
 (1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  (1.1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  (1.2) การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  และด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่

  (1.3) ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  และด้านบุคลิกภาพ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) เพ่ือศึกษาระดับการให้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  และด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
          5) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 (1) ประชากร (Population) ที ่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  ประชากรที ่ ใช้บริการกรม

สอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีจำนวน 1,500 คน 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้บริการ  ที่มีการ

ติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่                 สุ
ราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของ Yamane ได้จำนวน 400 คน 

2) ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยมีตัวแปรที่ในการวิจัย ดังนี้ 
 (1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  (1.1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  (1.2) การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  และด้าน
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่

  (1.3) ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  และด้านบุคลิกภาพ  
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     (2)  ตัวแปรตาม  การให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประกอบด้วยด้านความรวดเร็ว และด้านความยุติธรรม   

 
สมมติฐานการวิจัย 

 
 1) การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้
ความสำคัญในด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติหน้าที ่ และด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
 2) ความคาดหวังของประชาชนที ่ ใช ้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื ้นที ่จ ังหวัด                     
สุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ 
 3) การให้บริการของเจ้าหน้าที ่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้
ความสำคัญในด้านความรวดเร็ว และด้านความยุติธรรม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            
 1) ทำให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับระดับการรับรู้ทฤษฎีและปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
และโครงสร้างอำนาจหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          2) ทำให้ทราบถึงระดับความคาดหวังและการรับรู ้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          3) ทำให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
นิยามศัพท์ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีพิเศษใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะรับผิดชอบในพ้ืนที่ดังนี้  
1) ส่วนคดีพิเศษ 1 รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 
2) ส่วนคดีพิเศษ 2 รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 

จังหวัดภูเก็ต 
3) ส่วนคดีพิเศษ 3 รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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การรับรู้ของประชาชน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง รวมทั้งแนวปฏิบัติหรือท่าทีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบด้วย 

1) ความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ความสนใจ ตื่นตัว
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 

ความคาดหวังของประชาชน หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
8 ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ  

1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้
บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เข้มงวดในการปราบปรามโต๊ะพนันบอลและบ่อนการพนัน เข้มงวดในการ
ปราบปรามเรื ่องยาเสพติด เข้มงวดในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เข้มงวดในด้านการค้าประเวณี ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมยิ่งข้ึน 

2) ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ว่องไว กริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยนเป็นมิตรกับคนทัว่ไป 
อัธยาศัยดีมีน้ำใจ ขยันอดทน กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติงาน นิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเม่ือ
พบปะกับประชาชน มบีุคลิกน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
  การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับประชาชนที่ใช้บริการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กำหนดกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวน

คดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การรับรู้ของประชาชน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง รวมทั้งแนวปฏิบัติหรือท่าทีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบด้วย 

1) ความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ความสนใจ ตื่นตัว
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 

ความคาดหวังของประชาชน หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
8 ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ  

1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้
บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เข้มงวดในการปราบปรามโต๊ะพนันบอลและบ่อนการพนัน เข้มงวดในการ
ปราบปรามเรื ่องยาเสพติด เข้มงวดในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เข้มงวดในด้านการค้าประเวณี ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมยิ่งข้ึน 

2) ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ว่องไว กริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยนเป็นมิตรกับคนทัว่ไป 
อัธยาศัยดีมีน้ำใจ ขยันอดทน กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติงาน นิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเม่ือ
พบปะกับประชาชน มบีุคลิกน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
  การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับประชาชนที่ใช้บริการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กำหนดกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวน

คดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการ ที่มีการติดต่อหรือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ดังนั้นผู้วิจัยจึง
กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของ Yamane ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% รวมทั้งสิ้น 400 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพ่ือ
เป็นการศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนคือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2  การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติหน้าที ่ และด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  มีลักษณะคำถามเป็นแบบ Interval Scale โดยแบ่งการให้คะแนน
ระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ  

ตอนที่ 3  ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้านบุคลิกภาพ มีลักษณะคำถามเป็นแบบ 
Interval Scale โดยแบ่งการให้คะแนนระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ  
 ตอนที่ 4  การให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน
ความรวดเร็ว และด้านความยุติธรรม มีลักษณะคำถามเป็นแบบ Interval Scale โดยแบ่งการให้
คะแนนระดับออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 9 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

โดยมุ่งศึกษาทัศนคติการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที ่มีผู้
รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนดังนี้ 

 (1) หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่าง ๆ 
 (2) หนังสือทางวิชาการบทความวิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (3) ข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต 
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2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 

 (1) เตรียมแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงจนสมบูรณ์เรียบร้อย  
 (2) ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาต เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บแบบสอบถาม 
 (3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์  
 (4) เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

ทั้งหมด 
  

ผลการวิจัย 
 
 1)   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง จำนวน 233 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 58.20                  
เป็นเพศชาย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 192 คน  คิดเป็นร้อยละ 
48.00 อายุ 26 – 35  ปี จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.50 และอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  15.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ต่ำกว่าปริญญาตรี 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 สถานภาพโสด จำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 
สมรสแล้ว จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จำนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.75 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อาชีพอิสระ/
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 อ่ืน ๆ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท 
จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท  จำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ  13.00  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท  จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20  

2) ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ด้าน ดังนี้ 
 (2) ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.42 (SD = 1.17) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่มีคะแนนมากที่ส ุดคือ 
เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมคนร้ายทุกคดีโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (SD = 1.09) 
อยู่ในระดับมาก และมีข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนสม่ำเสมอ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (SD = 1.24) อยู่ในระดับปานกลาง 
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2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 

 (1) เตรียมแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงจนสมบูรณ์เรียบร้อย  
 (2) ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาต เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บแบบสอบถาม 
 (3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์  
 (4) เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล

ทั้งหมด 
  

ผลการวิจัย 
 
 1)   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง จำนวน 233 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 58.20                  
เป็นเพศชาย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 192 คน  คิดเป็นร้อยละ 
48.00 อายุ 26 – 35  ปี จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.50 และอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  15.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ต่ำกว่าปริญญาตรี 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 สถานภาพโสด จำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 
สมรสแล้ว จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จำนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.75 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อาชีพอิสระ/
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 อ่ืน ๆ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท 
จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท  จำนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ  13.00  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท  จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20  

2) ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ด้าน ดังนี้ 
 (2) ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.42 (SD = 1.17) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่มีคะแนนมากที่ส ุดคือ 
เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมคนร้ายทุกคดีโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (SD = 1.09) 
อยู่ในระดับมาก และมีข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนสม่ำเสมอ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (SD = 1.24) อยู่ในระดับปานกลาง 
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 (2)  ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
(SD = 1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนมากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าที่มีวิธีการแก้ไขปัญหา
เมื่อพบเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 (SD = 1.03) อยู่ในระดับมาก และ
มีข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่สามารถอบรมตักเตือนผู้กระทำผิดในคดีต่าง ๆ ให้กลับใจได้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 (SD = 1.10) อยู่ในระดับมาก  

3) ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
(SD = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  อาชญากรรมพิเศษ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 (SD = 1.03) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ท่านต้องการให้
เจ้าหน้าที่ทำการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (SD = 0.91) อยู่ในระดับมาก  
  (2) ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (SD = 0.94) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที ่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ ทำให้
ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (SD = 1.03) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อที่มีคะแนน
น้อยที่สุดคือ ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (SD = 0.93) 
อยู่ในระดับมาก 
 4) ผลการวิเคราะห์การให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที ่จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี 2 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ด้านความยุติธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (SD = 0.83) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนมากท่ีสุดคือ ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายแก่ประชาชนหรือผู้กระทำผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (SD = 0.83) อยู่ในระดับมากที่สุด และ
มีข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมและเที่ยงตรง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (SD = 0.84) อยู่ในระดับมากที่สุด  
  (2) ด้านความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (SD = 0.93) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลดำเนินการให้แก่ท่านอย่างรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (SD = 0.96) อยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่
ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษและได้แจ้งการดำเนินการให้แก่อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 (SD = 0.94) อยู่ในระดับมาก 
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5) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
   (1) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ มีการรับรู้การใช้บริการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   (2) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  มีการรับรู้การใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 6)  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวน
คดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้าน
บุคลิกภาพ 
   (1) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   (2) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านบุคลิกภาพ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1) การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (1) ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ควรที่จะ
ออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนสม่ำเสมอ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่จะรีบให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
  (2) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการไกล่
เกลี่ยประชาชนในกรณีพิพาทได้ดี พร้อมทั้งสามารถอบรมตักเตือนผู้กระทำผิดในคดีต่าง ๆ ให้กลับใจได้ 
  2) ความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

     (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตามจับกุม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว  และเจ้าหน้าท่ี
ต้องเพ่ิมมาตรการเข้มงวดในการปราบปรามโต๊ะพนันบอลและบ่อนการพนัน ของผู้มีอิทธิพล 
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5) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
   (1) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ มีการรับรู้การใช้บริการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   (2) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  มีการรับรู้การใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 6)  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวน
คดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และด้าน
บุคลิกภาพ 
   (1) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   (2) ประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ด้านบุคลิกภาพ มีความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1) การรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (1) ด้านความสนใจกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ควรที่จะ
ออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนสม่ำเสมอ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่จะรีบให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
  (2) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการไกล่
เกลี่ยประชาชนในกรณีพิพาทได้ดี พร้อมทั้งสามารถอบรมตักเตือนผู้กระทำผิดในคดีต่าง ๆ ให้กลับใจได้ 
  2) ความคาดหวังในการใช้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

     (1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตามจับกุม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว  และเจ้าหน้าท่ี
ต้องเพ่ิมมาตรการเข้มงวดในการปราบปรามโต๊ะพนันบอลและบ่อนการพนัน ของผู้มีอิทธิพล 
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 (2) ด้านบุคลิกภาพ ต้องการให้เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีกิริยา วาจาสุภาพ 
อ่อนโยน เป็นมิตรกับคนทั่วไป  

3) การให้บริการกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     (1) ด้านความยุติธรรม ต้องการให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความยุติธรรมและ

เที่ยงตรง ให้เจ้าหน้าที่ไม่หลีกเลี่ยงหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (2) ด้านความรวดเร็ว  เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษและได้แจ้งการ

ดำเนินการให้แก่อย่างรวดเร็ว ดำเนินการเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษ ตามกรอบ
ระยะเวลาระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือหาสาเหตุถึงการรับรู้และความคาดหวังของประชาชน

ที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านความสนใจกระตือรือร้นของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) ควรศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) หารูปแบบและแนวทางในการ
การรับรู ้และความคาดหวังของประชาชนที่ใช้บริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพื้นที ่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้คำปรึกษาแนะนำ
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์เกษม ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด 
วิธีการ คำแนะนำ ในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตาและกำลังใจ   
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันนำเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ
ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่น 27 ทุกคน พ่ีมีแต่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา  

สุดท้าย ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่ง 
ประโยชน์และคุณค่าของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนก็อุทิศส่วนกุศลและคุณความดีนี้   

แก่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตที่ดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 
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แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะของเทศบาล  
กรณีศึกษา เทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

จุฑารัตน์ ใจกว้าง* 
 

บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะของเทศบาล
กรณีศึกษาเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการค ัดแยกขยะเทศบาลบ ้านใต ้  อำเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัด
แยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา  
เชิงคุณภาพ (Quality Research) ประชากร จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
กำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-Methods Research) โดยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Research) การศึกษาภาคสนาม เป็นการ สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และการเสวนากลุ ่ม (Focus Group) ผลการว ิจ ัยพบว ่า แนวทางการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนใน
ชุมชนมีวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยหลายวิธีด้วยกันเป็นวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะบ้างและไม่ถูกสุขลักษณะ
บ้าง โดยส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนจะมีวิธีวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกมา
เป็นข้อ ๆ ได้ 4 ข้อ ดังนี้ 1) การนำขยะไปเทกองกลางแจ้งหรือการนำขยะไปทิ้งไว้ตามธรรมชาติซึ่งวิธี
นี้มีให้เห็นกันอยู่ทั ่วไปในชุมชนเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ 2) การนำขยะไปเป็น
อาหารสัตว์เป็นอีกหนึ่ง วิธีที่ประชาชน ในชุมชนนิยมใช้กันโดยคัดแยกขยะจำพวกเศษอาหารผักผลไม้
จากอาคารบ้านเรือน ตลาดสดนำไปเลี้ยงสัตว์ วิธีนี้เป็นการลดปริมาณขยะลงได้จำนวนหนึ่งการแยก
ขยะ ประเภทเศษอาหารเพ่ือนำไปเลี้ยงสัตว์ 3) การนำขยะไปหมักทำปุ๋ยขยะประเภทที่ ประชาชน ใน
ชุมชนนิยมเอาไปทำปุ๋ย ได้แก่ขยะพวกสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายได้แก่เศษใบไม้เศษอาหารอาทิ เศษ
ผักผลไม้ เป็นต้น 4) การนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่จากการสัมภาษณ์พบว่าวิธีจัดการขยะอีกวิธี
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แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะของเทศบาล  
กรณีศึกษา เทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
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บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะของเทศบาล
กรณีศึกษาเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการค ัดแยกขยะเทศบาลบ ้านใต ้  อำเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัด
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เอกสาร (Documentary Research) การศึกษาภาคสนาม เป็นการ สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
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ชุมชนมีวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยหลายวิธีด้วยกันเป็นวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะบ้างและไม่ถูกสุขลักษณะ
บ้าง โดยส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนจะมีวิธีวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกมา
เป็นข้อ ๆ ได้ 4 ข้อ ดังนี้ 1) การนำขยะไปเทกองกลางแจ้งหรือการนำขยะไปทิ้งไว้ตามธรรมชาติซึ่งวิธี
นี้มีให้เห็นกันอยู่ทั ่วไปในชุมชนเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ 2) การนำขยะไปเป็น
อาหารสัตว์เป็นอีกหนึ่ง วิธีที่ประชาชน ในชุมชนนิยมใช้กันโดยคัดแยกขยะจำพวกเศษอาหารผักผลไม้
จากอาคารบ้านเรือน ตลาดสดนำไปเลี้ยงสัตว์ วิธีนี้เป็นการลดปริมาณขยะลงได้จำนวนหนึ่งการแยก
ขยะ ประเภทเศษอาหารเพ่ือนำไปเลี้ยงสัตว์ 3) การนำขยะไปหมักทำปุ๋ยขยะประเภทที่ ประชาชน ใน
ชุมชนนิยมเอาไปทำปุ๋ย ได้แก่ขยะพวกสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายได้แก่เศษใบไม้เศษอาหารอาทิ เศษ
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บทนำ 
 
 ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องจากปริมาณขยะหลายชนิดที ่เพ่ิม
ปริมาณมากข้ึนใน ทุก ๆ ปี และมีแนวโน้มและเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเมือง
และชุมชนขนาดใหญ่รวมถึงลักษณะหรือองค์ประกอบของขยะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและวิถี
การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ปัญหาจากของเหลือทิ้งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งทำให้เกิดควันและมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการกองขยะบนพ้ืนเมื่อมีฝนตกลงมาบนกองขยะสารพิษจะไหลลงสู่แม่น้ำจะทำ
ให้เกิดน้ำเสีย และเป็นแหล่งพาหะนำโรค ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อประชาชน
การเปลี ่ยนแปลงของประเทศไทยในปัจจุบ ันนี ้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอุปโภคบริโภคของประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาใน
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการอุปโภคบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากอดีตการดำเนินชีวิต
จะพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญ
เข้ามาในยุคปัจจุบัน ยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา ซึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ 
และเปน็ปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่ คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย  
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทยในการกำจัดขยะมูลฝอยของ
ชุมชน คือ ประชาชนมักท้ิงภาระหน้าที่ให้กับพนักงานทำความสะอาด ไม่ร่วมมือในการลดและนำขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาขยะจึงไม่ควรมองไปที่เรื่องของส่วนรวมเพียง
อย่างเดียวแต่ควรมองไปที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งสำหรับแนวทางที่แก้ปัญหาขยะล้นเมืองในส่วนของ
ประชาชนนั้นสามารถใช้หลักการ 3 Rs สร้างจิตสำนึกต่อสังคม ได้แก่  
 1)  รู้จักซ่อมแซมวัสดุสิ่งของที่ชำรุดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะ 
 2)  การใช้ซ้ำ คือการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
 3)  การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำขยะมาแปรรูป เพ่ือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 
การลดขยะด้วยวิธีการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีภาคประชาชนควรให้ความสนใจ การตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของขยะในสถานการณ์
ปัจจุบัน ร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาขยะที่กำลังจะล้นโลก ประเทศ
ไทยมีปร ิมาณขยะมูลฝอยที ่ เก ิดข ึ ้นทั ่วประเทศ ประมาณ 27.37 ล ้านตัน หร ือ 74,998 ตัน 
/วัน  ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน โดยการรายงานของกรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะพลาสติก
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ทั้งหมด 3,440 ตัน /วัน  37 % ของปริมาณขยะท้ังหมด 9,370 ตันต่อวัน ในเดือนมษายน2563 เพ่ิมข้ึน
จากปี 2562 2,120 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตันต่อวันเพิ่มขึน้ประมาณ 62 % ประกอบด้วย ขยะ
พลาสติกรีไซเคิลได้ 660 ตัน  /วัน 19 % และขยะพลาสติกปนเปื้อน 2,780 ตัน /วัน 81% ซึ่งจะเห็น
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ ขยายตัวของชุมชนเมือง ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ต่อคน ประมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อ เมื่อพิจารณา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญ
กับปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น นโยบายที่เร่งด่วนก็ว่า
ได้ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้าง การเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง   3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) การจัดทำแผนปฏิบัติ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 ปี 
พ.ศ.2559 -2560 ตามหลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 3 Rs Reduce Reuse 
Recycle และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” การ
ประกาศของ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ .ศ .2560 การให้ความสำคัญ
กับการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย 
 จากปัญหาขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที ่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกหลายพื้นท่ีในประเทศไทย ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งภาครัฐพยายามหาทางจัดการ  
แต่ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มภาคประชาชนในพื้นที่ พยายามหาช่องทางแก้ไขด้วยตัวเองก่อน เกาะที่เคย
ประสบปัญหาขยะล้นเกาะ แต่ภาคประชาชนร่วมกันวางแนวทางจัดการขยะ จนกลายเป็น 1 ใน 3 
เกาะ ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะ ที่นี่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ล่าสุด เกาะพะงัน กลายเป็น 1 
ใน 3 เกาะ ต้นแบบการจัดการขยะ ซึ่งเมื่อต้นเดือน ธันวาคม ปี 2561 ที่ผ่านมา ในกฎหมายส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรา 17 ที่ห้ามกิจกรรมทำลายชายหาด และ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ได้ประกาศให้เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย เป็นแห่งแรกที่ใช้
กฎหมายนี้คุ้มครอง โดยมีบทลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับเงินสูงถึง 1 แสนบาท ซึ่งทางกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จะขยายโมเดลนี้สู่เกาะท่องเที่ยวอื่น เพื่อลดปริมาณขยะบนเกาะ อำเภอเกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อีกท้ังยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก นำมา  
ซึ่งปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะเป็นประจำ
ทุกวัน หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาขยะ ล้นเมืองตามมา ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เก็บรวบรวมได้ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยรวบรวมจากชุมชนและสถานประกอบการ 
ประมาณวันละ 15 ตันต่อวัน  กำจัดโดยการเทลงบ่อรองรับขยะ และมีขยะตกค้างสะสมในบ่อจำนวน 
57,600 ลูกบาศก์เมตร (6 ไร่ x 1,600 x ความลึก 6.00 เมตร) พื้นที่ของบ่อรองรับขยะจำนวน 7 ไร่  
เทศบาลฯ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง (ก่อนนำไปกำจัด) ได้ประมาณ  2  ตัน/วัน  มีการ
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ทั้งหมด 3,440 ตัน /วัน  37 % ของปริมาณขยะท้ังหมด 9,370 ตันต่อวัน ในเดือนมษายน2563 เพ่ิมข้ึน
จากปี 2562 2,120 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตันต่อวันเพิ่มขึน้ประมาณ 62 % ประกอบด้วย ขยะ
พลาสติกรีไซเคิลได้ 660 ตัน  /วัน 19 % และขยะพลาสติกปนเปื้อน 2,780 ตัน /วัน 81% ซึ่งจะเห็น
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ ขยายตัวของชุมชนเมือง ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ต่อคน ประมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อ เมื่อพิจารณา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญ
กับปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น นโยบายที่เร่งด่วนก็ว่า
ได้ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้าง การเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง   3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) การจัดทำแผนปฏิบัติ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะ 1 ปี 
พ.ศ.2559 -2560 ตามหลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 3 Rs Reduce Reuse 
Recycle และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” การ
ประกาศของ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ .ศ .2560 การให้ความสำคัญ
กับการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย 
 จากปัญหาขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที ่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกหลายพื้นท่ีในประเทศไทย ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งภาครัฐพยายามหาทางจัดการ  
แต่ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มภาคประชาชนในพื้นที่ พยายามหาช่องทางแก้ไขด้วยตัวเองก่อน เกาะที่เคย
ประสบปัญหาขยะล้นเกาะ แต่ภาคประชาชนร่วมกันวางแนวทางจัดการขยะ จนกลายเป็น 1 ใน 3 
เกาะ ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะ ที่นี่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ล่าสุด เกาะพะงัน กลายเป็น 1 
ใน 3 เกาะ ต้นแบบการจัดการขยะ ซึ่งเมื่อต้นเดือน ธันวาคม ปี 2561 ที่ผ่านมา ในกฎหมายส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรา 17 ที่ห้ามกิจกรรมทำลายชายหาด และ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ได้ประกาศให้เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย เป็นแห่งแรกที่ใช้
กฎหมายนี้คุ้มครอง โดยมีบทลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับเงินสูงถึง 1 แสนบาท ซึ่งทางกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จะขยายโมเดลนี้สู่เกาะท่องเที่ยวอื่น เพื่อลดปริมาณขยะบนเกาะ อำเภอเกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อีกท้ังยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก นำมา  
ซึ่งปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะเป็นประจำ
ทุกวัน หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาขยะ ล้นเมืองตามมา ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เก็บรวบรวมได้ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยรวบรวมจากชุมชนและสถานประกอบการ 
ประมาณวันละ 15 ตันต่อวัน  กำจัดโดยการเทลงบ่อรองรับขยะ และมีขยะตกค้างสะสมในบ่อจำนวน 
57,600 ลูกบาศก์เมตร (6 ไร่ x 1,600 x ความลึก 6.00 เมตร) พื้นที่ของบ่อรองรับขยะจำนวน 7 ไร่  
เทศบาลฯ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง (ก่อนนำไปกำจัด) ได้ประมาณ  2  ตัน/วัน  มีการ
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นำไปใช้ประโยชน์คัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ตัน/วัน  และคัดแยกเป็นขยะอินทรีย์จำนวน 1 
ตัน/วัน  ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ 
เช่น ในพื้นที่ชุมชน/ข้างบ่อฝังกลบ ประเภทขยะมีดังนี้  ขยะย่อยสลายได้  เช่น เศษผัก  เศษอาหาร 
ขยะขายได้  เช่น แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ขยะพิษ (เคมี หรือ เชื้อ
โรค) เช่น ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟ ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก
ขยะของเทศบาล กรณีศึกษา เทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยถือได้ว่า
งานวิจัยนี ้จะก่อให้เกิดประโยชน์ เพื ่อให้มีสถานที่ ในการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือลดภาระการลงทุนของ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ในอนาคต เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีขยะ
มูลฝอยตกค้าง เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการคัดแยกจากต้นทางและปลายทางให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ
เทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการวิจัย 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก
ขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยนับเป็นเรื่อง
สำคัญในปัจจุบันที่ เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ให้บริการในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ครอบคลุม 
ทั้ง 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 6 มีปริมาณขยะประมาณวันละ 16 ตันต่อวัน กำจัด
โดยมาไว้ในบ่อรองรับขยะและมีขยะตกค้างสะสมในบ่อจำนวน 76 ,800 ลูกบาศ์เมตร (6ไร่ x1,600 x 
ความลึก 8.00 เมตร) พื้นที่ของบ่อรองรับขยะจำนวน 7 ไร่ ตั้งแต่ปี 2557 -2563 เทศบาลฯ สามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง (ก่อนนำไปกำจัด) ได้ประมาณ 0.50 ตันวัน มีการนำไปใช้ประโยชน์ดัด
แยกเป็นขยะรึไซเคิล จำนวน 0.50 ตัน/วันและคัดแยกเป็นขยะอินทรีย์จำนวน 1.00ตัน วัน ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ เช่น ในพื้นท่ี
ชุมชน/ข้างบ่อฝังกลบ ที่ผ่านมาทางเทศบาลฯได้แก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง
ด้านสุภาพและสิ่งแวดล้อม รูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านใต้ กำหนดการทิ้ง
ขยะมูลฝอยและทำการเก็บขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และได้รณรงค์ให้ชุมชน
และสถานประกอบการคัดแยกขยะต้นทาง กระบวนการเก็บขยะของเทศบาลนั้น พนักงานขับรถและ
เจ้าหน้าที่เก็บขยะจะเริ่มปฏิบัติ ตามแผนการงานของเทศบาล จะเก็บจากบ้านเรือนที่มีถังประจำอยู่
หน้าบ้าน มีพนักงานเก็บ 5 คน ที่ค่อยเก็บขยะจากถังที่ประชาชนนำขยะมาทิ้ง และเจ้าหน้าที่จะคัด
แยกขยะที่สามารถนำไปขายได้ จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มาจากการเก็บขยะ และคัดแยก
ขยะที่ปะปนไว้ในถังของประชาชน เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะในแต่ละรอบวันเสร็จแล้ว ก็จะนำไปทิ้งที่  
หมู่ที่ 2 ถนนบ้านค่าย-วังม่วง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 
เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2538 - ระยะห่างจากที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านใต้ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบ่อขยะ
ที่หลายๆพ้ืนที่ก็นำไปทิ้งกัน ซึ่งบ่อขยะนั้นจะมีประชาชน บางส่วนก็เข้าไปเก็บขยะที่หลงเหลือจากการ
คัดแยกของเจ้าหน้าที่เก็บขยะจากถังหน้าบ้านประชาชนในการจัดการขยะมูลของเทศบาลบ้านใต้  
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้กำหนดรูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอยและทำการหีบ
ขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และได้รณรงค์ให้ชุมขนและสถานประกอบการคัด
แยกขยะต้นทาง เป็น  ประเภท คือ 

1) ขยะย่อยสลายได้ (สีเขียว) ประมาณ 92 % ของมูลฝอยทั้งหมด 6.72 ตันต่อวัน ทำการ
คัดแยกและกำจัดต้นทางในครัวเรือน เข่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ถังขยะเบียกในครัวเรือน เป็นตัน 
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วิธีการวิจัย 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก
ขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยนับเป็นเรื่อง
สำคัญในปัจจุบันที่ เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ให้บริการในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ครอบคลุม 
ทั้ง 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 6 มีปริมาณขยะประมาณวันละ 16 ตันต่อวัน กำจัด
โดยมาไว้ในบ่อรองรับขยะและมีขยะตกค้างสะสมในบ่อจำนวน 76 ,800 ลูกบาศ์เมตร (6ไร่ x1,600 x 
ความลึก 8.00 เมตร) พื้นที่ของบ่อรองรับขยะจำนวน 7 ไร่ ตั้งแต่ปี 2557 -2563 เทศบาลฯ สามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทาง (ก่อนนำไปกำจัด) ได้ประมาณ 0.50 ตันวัน มีการนำไปใช้ประโยชน์ดัด
แยกเป็นขยะรึไซเคิล จำนวน 0.50 ตัน/วันและคัดแยกเป็นขยะอินทรีย์จำนวน 1.00ตัน วัน ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ เช่น ในพื้นท่ี
ชุมชน/ข้างบ่อฝังกลบ ที่ผ่านมาทางเทศบาลฯได้แก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง
ด้านสุภาพและสิ่งแวดล้อม รูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านใต้ กำหนดการทิ้ง
ขยะมูลฝอยและทำการเก็บขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และได้รณรงค์ให้ชุมชน
และสถานประกอบการคัดแยกขยะต้นทาง กระบวนการเก็บขยะของเทศบาลนั้น พนักงานขับรถและ
เจ้าหน้าที่เก็บขยะจะเริ่มปฏิบัติ ตามแผนการงานของเทศบาล จะเก็บจากบ้านเรือนที่มีถังประจำอยู่
หน้าบ้าน มีพนักงานเก็บ 5 คน ที่ค่อยเก็บขยะจากถังที่ประชาชนนำขยะมาทิ้ง และเจ้าหน้าที่จะคัด
แยกขยะที่สามารถนำไปขายได้ จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มาจากการเก็บขยะ และคัดแยก
ขยะที่ปะปนไว้ในถังของประชาชน เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะในแต่ละรอบวันเสร็จแล้ว ก็จะนำไปทิ้งที่  
หมู่ที่ 2 ถนนบ้านค่าย-วังม่วง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 
เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2538 - ระยะห่างจากที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านใต้ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบ่อขยะ
ที่หลายๆพ้ืนที่ก็นำไปทิ้งกัน ซึ่งบ่อขยะนั้นจะมีประชาชน บางส่วนก็เข้าไปเก็บขยะที่หลงเหลือจากการ
คัดแยกของเจ้าหน้าที่เก็บขยะจากถังหน้าบ้านประชาชนในการจัดการขยะมูลของเทศบาลบ้านใต้  
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้กำหนดรูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอยและทำการหีบ
ขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และได้รณรงค์ให้ชุมขนและสถานประกอบการคัด
แยกขยะต้นทาง เป็น  ประเภท คือ 

1) ขยะย่อยสลายได้ (สีเขียว) ประมาณ 92 % ของมูลฝอยทั้งหมด 6.72 ตันต่อวัน ทำการ
คัดแยกและกำจัดต้นทางในครัวเรือน เข่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ถังขยะเบียกในครัวเรือน เป็นตัน 
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 2) ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ประมาณ 44 % ของมูลฝอยทั้งหมด 7.04 ตันต่อวัน ทำการคัด
แยกกำจัดต้นทางในครัวเรือน โดยร้านรับซื้อของเก่าในชุมชน 
 3) ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ประมาณ 13 % ของมูลฝอยทั้งหมด 2.08 ตันต่อวัน ทำการคัดแยก
ต้นทางในครัวเรือนแล้วทิ้งลงถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน และเทศบาลเก็บขนไปกำจัด 
 4) ขยะอันตราย (สีแดง) ประมาณ 0.01 % ของมูลฝอยทั้งหมด 0.16% ตันต่อวัน ทำการ
คัดแยกต้นทางในครัวเรือนแล้วนำไปทิ้งในถังรองรับตามจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน แผนปฏิบัติ
การจัดการขยะฝอย เทศบาลตำบลบ้านใต้ (2563)  
 จากการสัมภาษณ์ นายไพบูลย์ เพชรทอง รองปลัดเทศบาลบ้านใต้ ได้ข้อมูลว่า “มีแนวทางใน
การคัดแยกขยะต้นทาง ออกเป็น  4 ประเภท คือ อินทรีย์ (เปียก) ขยะรีไซเคิล, ขยะทั่วไป และขยะ
อันตรายยังขาดความร่วมมือจากครัวเรือนอย่างจริงจัง ทำให้การคัดแยกขยะไม่ประสบความสำเร็จ”
ทั้งนี้มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจริงในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ จำนวน 1.03 ตัน/วัน และ
การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไม่มีที่จัดเก็บพื้นที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ไม่ครอบคลุมทุก
สถานบริการ ของรัฐ/คลินิกเอกชน รูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื ้อ สถานบริการ  
สาธารณสุข/คลินิกเอกชน ดำเนินการเก็บขน และส่งกำจัดเองที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน จากการ
สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ เพชรทอง รองปลัดเทศบาลบ้านใต้ ได้ข้อมูลว่า มีการคัดแยกขยะเป็น 4 
ประเภท ก่อนนำไปทิ้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับเมืองท่องเที่ยว 
เพ่ิมความเข้มงวดในการคัดแยกขยะต้นทางตั้งแต่ ในครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนสร้างจิตสำนึก
ให้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่เยาวชนบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทิ้งขยะโดยไม่มีการคัด
แยกขยะอินทรีย์(เปียก) ให้ครัวเรือนทุกครัวเรือน กำจัดโดยการทำถังขยะเปียก , ให้อาหารสัตว์ หรือ
ทำเป็นสารปรับปรุงดิน ตั้งแต่ในครัวเรือนขยะรีไซเคิล ให้ทุกครัวเรือนคดัแยกนำไปใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ และ
การใช้ตามหลัก 3R ขยะทั่วไป ให้ทุกครัวเรือน นำไปทิ้งลงถังที่ทางเทศบาลตั้งไว้รองรับขยะอันตราย 
ให้ทุกครัวเรือนนำไปทิ้งตามจุดที่เทศบาลกำหนด ม. 1 วัดโพธิ์ , ม. 3 ศาลาวัดใน, ม. 4 ศาลาหมู่ 4,  
ม. 5 โรงเรียนท้องนายปาน, ม. 6 โรงบำบัดน้ำเสียตาครื้น” ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบา้นใต้ ได้กำหนด
รูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอยและทำการหีบขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ทาง
เทศบาลกำหนด เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก และได้รณรงค์ให้ชุมขนและสถานประกอบการคัดแยกขยะต้นทางเป็นประเภทคือ 
 1) ขยะย่อยสลายได้ (สีเขียว) ประมาณ 92 % ของมูลฝอยทั้งหมด 6.72 ตันต่อวัน ทำการ
คัดแยกและกำจัดต้นทางในครัวเรือน เข่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ถังขยะเบียกในครัวเรือน เป็นตัน 
 2) ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ประมาณ 44 % ของมูลฝอยทั้งหมด 7.04 ตันต่อวัน ทำการคัด
แยกกำจัดต้นทางในครัวเรือน โดยร้านรับซื้อของเก่าในชุมชน 
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 3) ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ประมาณ 13 % ของมูลฝอยทั้งหมด 2.08 ตันต่อวัน ทำการคัดแยก
ต้นทางในครัวเรือนแล้วทิ้งลงถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน และเทศบาลเก็บขนไปกำจัด 
 4) ขยะอันตราย (สีแดง) ประมาณ 0.01 % ของมูลฝอยทั้งหมด 0.16% ตันต่อวัน ทำการ
คัดแยกต้นทางในครัวเรือนแล้วนำไปท้ิงในถังรองรับตามจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน 
นายศักดา พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลบ้านใต้ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า“ให้ความรู้กับประชาชน อบรม 
เรื่องการคัดแยกขยะ และเอาขยะเปียก ขยะอินทรีย์ เอาหมักทำปุ๋ย ขยะที่เอาไปทิ้งก็เหลือน้อย ทำให้
ลดปริมาณขยะลงได้” และสอดคล้องกับนางสาว พวงจันทร์ ทองมาก  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
“จากการที ่ได้อบรมการคัดแยกขยะจาก UN และจาดเทศบาล ถ้าเริ ่มต้นการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน จะง่ายต่อการกำจัดของเทศบาล และลดปัญหาขยะล้นเมือง และการนำขยะเปียกมาหมัก
เพ่ือทำปุ๋ยจะลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะทุกครัวจะเน้นการปลูกผักกินเอง” 
การจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลบ้านใต้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยังไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุ
เพราะการเก็บจากถังหน้า บ้านของประชาชนที่ไม่ได้ทำการคัดแยกและนำไปทิ้งที่บ่อขยะมันเป็นการ
ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งทางเทศบาลบ้านใต้ได้มีแผนการปฏิบัติหน้าที่ของคนเก็บขยะในแต่ละวันจะมี
ตารางการปฏิบัติงานในรอบวันที่ ทางเทศบาลได้กำหนดขึ้นมา โดยจะมีรถเก็บขยะจำนวน 1 คัน ซึ่ง
จะมีพนักงานขับรถ 1 คน และมี พนักงานเก็บ 4 คน โดยในการเก็บแต่ละครั้ง จะมีอุปกรณ์ป้องกัน
เช่นถุงมือ เพ่ือป้องกันจากโรคติดต่อที่มาจากขยะ และ มีกระสอบที่แขวนไว้ข้างรถเพ่ือทำการคัดแยก
ขยะที่เป็นขวดน้ำ ขวดแก้ว พลาสติก ซึ่งได้จากขยะแต่ละถังที่เก็บจากครัวเรือน 
 สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการจัดการขยะมูลฝอย จากผู ้ให้สัมภาษณ์ คือ 
ประชาชนในพื้นที่ความรู้เรื่องคัดแยกขยะมูลฝอยและต้องการมีการรณรงค์ มีความเข้าใจ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนของ  
ตนเองก่อน และนำขยะที่แยกได้เข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ เช่น ขยะอินทรีย์ ให้แต่ละครัวเรือน นำไปสู่ 
กระบวนการปุ ๋ยหมักชีวภาพ และขยะรีไซเคิล ให้แต่ชุมชนจัดตั ้งธนาคารเพื ่อจะนำขยะไปสู่  
กระบวนการธนาคารขยะ ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้ครัวเรือนจะนำไปทิ้งเอง เพื่อลดปริมาณ 
ขยะในชุมชน ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ให้แต่ละชุมชนร่วมกันประดิษฐ์สิ ่งของที่ได้จากขยะ เช่น ดอกไม้จาก 
กระดาษ หมวกจากกล่องนม กล่องใส่ของจากกระดาษลัง ที่ใส่ปากกาจากขวดน้ำ เป็นต้น และควรให้ 
มีกิจกรรมนิทรรศการที่สร้างการรับรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนำความรู้มาใช้ในครัวเรือน  การ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องนั ้นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั ้นตอนและเป็นระบบโดย จะต้อง
ดำเนินการตั้งแต่การลดปริมาณการเกิดขยะการเก็บรวบรวมการขนส่งขยะตลอดจนการกำจัด ขยะ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
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 3) ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ประมาณ 13 % ของมูลฝอยทั้งหมด 2.08 ตันต่อวัน ทำการคัดแยก
ต้นทางในครัวเรือนแล้วทิ้งลงถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน และเทศบาลเก็บขนไปกำจัด 
 4) ขยะอันตราย (สีแดง) ประมาณ 0.01 % ของมูลฝอยทั้งหมด 0.16% ตันต่อวัน ทำการ
คัดแยกต้นทางในครัวเรือนแล้วนำไปท้ิงในถังรองรับตามจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน 
นายศักดา พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลบ้านใต้ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า“ให้ความรู้กับประชาชน อบรม 
เรื่องการคัดแยกขยะ และเอาขยะเปียก ขยะอินทรีย์ เอาหมักทำปุ๋ย ขยะที่เอาไปทิ้งก็เหลือน้อย ทำให้
ลดปริมาณขยะลงได้” และสอดคล้องกับนางสาว พวงจันทร์ ทองมาก  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
“จากการที ่ได้อบรมการคัดแยกขยะจาก UN และจาดเทศบาล ถ้าเริ ่มต้นการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน จะง่ายต่อการกำจัดของเทศบาล และลดปัญหาขยะล้นเมือง และการนำขยะเปียกมาหมัก
เพ่ือทำปุ๋ยจะลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะทุกครัวจะเน้นการปลูกผักกินเอง” 
การจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลบ้านใต้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยังไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุ
เพราะการเก็บจากถังหน้า บ้านของประชาชนที่ไม่ได้ทำการคัดแยกและนำไปทิ้งที่บ่อขยะมันเป็นการ
ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งทางเทศบาลบ้านใต้ได้มีแผนการปฏิบัติหน้าที่ของคนเก็บขยะในแต่ละวันจะมี
ตารางการปฏิบัติงานในรอบวันที่ ทางเทศบาลได้กำหนดขึ้นมา โดยจะมีรถเก็บขยะจำนวน 1 คัน ซึ่ง
จะมีพนักงานขับรถ 1 คน และมี พนักงานเก็บ 4 คน โดยในการเก็บแต่ละครั้ง จะมีอุปกรณ์ป้องกัน
เช่นถุงมือ เพ่ือป้องกันจากโรคติดต่อที่มาจากขยะ และ มีกระสอบที่แขวนไว้ข้างรถเพ่ือทำการคัดแยก
ขยะที่เป็นขวดน้ำ ขวดแก้ว พลาสติก ซึ่งได้จากขยะแต่ละถังที่เก็บจากครัวเรือน 
 สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการจัดการขยะมูลฝอย จากผู ้ให้สัมภาษณ์ คือ 
ประชาชนในพื้นที่ความรู้เรื่องคัดแยกขยะมูลฝอยและต้องการมีการรณรงค์ มีความเข้าใจ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนของ  
ตนเองก่อน และนำขยะที่แยกได้เข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ เช่น ขยะอินทรีย์ ให้แต่ละครัวเรือน นำไปสู่ 
กระบวนการปุ ๋ยหมักชีวภาพ และขยะรีไซเคิล ให้แต่ชุมชนจัดตั ้งธนาคารเพื ่อจะนำขยะไปสู่  
กระบวนการธนาคารขยะ ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้ครัวเรือนจะนำไปทิ้งเอง เพื่อลดปริมาณ 
ขยะในชุมชน ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก 
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ให้แต่ละชุมชนร่วมกันประดิษฐ์สิ ่งของที่ได้จากขยะ เช่น ดอกไม้จาก 
กระดาษ หมวกจากกล่องนม กล่องใส่ของจากกระดาษลัง ที่ใส่ปากกาจากขวดน้ำ เป็นต้น และควรให้ 
มีกิจกรรมนิทรรศการที่สร้างการรับรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนำความรู้มาใช้ในครัวเรือน  การ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องนั ้นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั ้นตอนและเป็นระบบโดย จะต้อง
ดำเนินการตั้งแต่การลดปริมาณการเกิดขยะการเก็บรวบรวมการขนส่งขยะตลอดจนการกำจัด ขยะ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดแยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอ 
แนะ และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยกำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-Methods 
Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การศึกษาภาคสนาม เป็นการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการเสวนากลุ่ม (Focus Group) บุคคลที่อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล แกน
นำ/ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการโรแรม จำนวน 15 คน 

แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะเทศบาลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในชุมชน เทศบาลบ้านใต้ พบว่าประชาชนใน ชุมชนมีวิธีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยหลายวิธีด้วยกันเป็นวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะบ้างและไม่ถูกสุขลักษณะบ้าง โดยส่วน
ใหญ่แต่ละครัวเรือนจะมีวิธีวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกมาเป็นข้อ ๆ ได้ 5 
ข้อ ดังนี้  
 1) นำขยะไปเทกองกลางแจ้งหรือการนำขยะไปทิ้งไว้ตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้มีให้เห็นกันอยู่
ทั่วไปในชุมชนเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ เพราะวิธีนี้จะใช้กับขยะประเภท ทั่วไปและ
เศษอาหารการนำไปเทกองก็มักจะเทกองไว้ในที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่วิธีนี้ก็ทำให้เกิด
ปัญหาตามมาคือปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเป็นการรบกวนผู้ที ่อาศัยใกล้เคียงและก่อปัญหาเกี ่ยวกับ 
ทัศนียภาพรวมทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคสัตว์แมลงต่างๆ เช่น แมลงวัน แมลงหวี่และยังพบ
ปัญหา น้ำชะจากกองขยะเกิดความเน่าเสียแก่น้ำผิวดินน้ำใต้ดินในการจัดการกับขยะของชุมชน
เทศบาลบ้านใต้นี้เป็นวิธีเก่าแก่ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวิธีที่นำขยะไปกองทิ้งไว้ในที่ดินกว้างๆ เฉยๆ
แล้ว ปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นการกำจัดขยะที่ง่ายและลงทุนน้อยแต่ในปัจจุบันเมื่อชุมชน 
ขยายตัวมากขึ้นคนในชุมชนบางส่วนเริ่มเห็นว่าการนำขยะไปกองทิ้งไว้ในพื้นที่กว้างขวางเช่นนี้จึงไม่ 
เหมาะสมเศษวัสดุบางอย่างในกองขยะใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลาย เช่น กล่องโฟมและถุงพลาสติกวิธี
เทกองไว้ให้เน่าเปื่อยแบบนี้ใช้ได้ผลดีต่อเมื่อชุมชนมีผู้ผลิตขยะน้อยเท่านั้นนอกจากนี้แล้วขยะต้องเป็น 
วัตถุที่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติได้ง่ายเช่น ใบตอง เศษอาหาร เชือกกล้วย ซึ่งถ้าเป็นชุมชน เทศบาล
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บ้านใต้ในอดีตเมื่อ 5 ปีที ่แล้ว การจัดการขยะด้วยวิธีอาจเป็นวิ ธีที ่เหมาะสมแต่ในปัจจุบันกลับ 
กลายเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  
 2) การนำขยะไปเป็นอาหารสัตว์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นอีกหนึ่ง วิธีที่
ประชาชน ในชุมชนนิยมใช้กันโดยคัดแยกขยะจำพวกเศษอาหารผักผลไม้จากอาคารบ้านเรือน ตลาด
สดนำไปเลี้ยงสัตว์เช่นหมูวัวเป็ดไก่ปลาวิธีนี้เป็นการลดปริมาณขยะลงได้จำนวนหนึ่งการแยกขยะ 
ประเภทเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์จึงนับเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดได้มากท่ีสุด และข้อเสียก็คือ 
ในการนำขยะพวกเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์นี้อาจ จะทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงและผู้ที่บริโภคสัตว์ 
เลี้ยงขึ้นได้ถ้าในเศษอาหารมีพวกเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วย  
 3) การนำขยะไปหมักทำปุ๋ยขยะประเภทที่ ประชาชน ในชุมชนนิยมเอาไปทำปุ๋ย ได้แก่ขยะ
พวกสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายได้แก่เศษใบไม้เศษอาหารอาทิเศษผักผลไม้ เป็นต้นโดยแยกขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อออกไปเสียก่อนส่วนขยะพวกสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายเมื่อปล่อยทิ้งไว้ จะ
เกิดการเน่าเปื่อยซึ่ง ประชาชน ที่มีความรู้ในชุมชนบางส่วนเห็นว่าสามารถนำขยะที่ผ่านการย่อย 
สลายนั้นมาใส่ปรับปรุงคุณภาพดินได้ได้นำขยะไปทำเป็นปุ๋ยสำหรับใช้บำรุงดินเพ่ือการเกษตรการย่อย 
สลายตามกระบวนการธรรมชาติเป็นการนำขยะประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันไว้แล้วปล่อยให้ขยะถูก 
ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติหรือโดยวิธีช่วยกระตุ้นให้ขยะถูกย่อยสลายเร็วขึ้นการกำจัดขยะโดยวิธี 
นี้มักจะใช้กันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในชุมชนแต่การกำจัดขยะโดยวิธีนี้จะมีปัญหาอยู่ที่ การ 
แยกขยะประเภทอินทรียวัตถุออกมาจากขยะประเภทอื่นๆ เพราะบริเวณที่ รวมขยะมักจะไม่อยู่
ห่างไกล จากชุมชนและขยะที่นำมากองรวมไว้ในปริมาณมากจะส่งกลิ่นเหม็นเกิดทัศนียภาพที่ไม่นา่ดู
และ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการกำจัดขยะการกำจัดขยะโดยวิธีนี้ของ ประชาชน ในชุมชนจะทำให้ ได้ 
“ปุ๋ยหมัก” ที่มีสีเทาหรือน้ำตาลเข้มเกือบดำไม่มีกลิ่นกากท่ีเหลือจากการย่อยสลายจะมีลักษณะคล้าย 
ดินร่วมมีความร่วนซุยสูงมีประสิทธิภาพในการอุ้มนำ้ได้ดีจึงเหมาะที่จะนำปุ๋ยนี้ไปใช้ในการปรับสภาพ 
ดินแม้ดินทราย เมื่อนำปุ๋ยนี้ไปใส่จะทำให้อุ้มน้ำได้ดีขึ้นหรือใช้กับดินเหนียวจะทำให้ดินร่วนซุยขึ้นแล้ว 
ยังสามารถนำไปเป็นอาหารของพืชเพื่อบำรุงต้นไม้ได้ดี ดังนั้น สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช คือ 
ไนโตรเจนฟอสฟอรัสซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ทำให้ดินเป็นกรดหรือด่างแต่ข้อเสียก็คือถ้าดำเนินการไม่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดปัญหากลิ่นเหม็นเนื่องจากการย่อยสลายไม่สมบูรณ์และสิ้นเปลือง 
ค่าใช้จ่ายในการแยกขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้เพ่ือนำไปกำจัดโดยวิธีอ่ืน  
 4) การนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่จากการสัมภาษณ์พบว่าวิธีจัดการขยะอีกวิธีหนึ่งท่ี
ประชาชนในชุมชนปฏิบัติก็คือการนำขยะบางประเภทกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เช่นแก้วกระดาษ 
พลาสติกโลหะต่างๆ วิธีนี้ช่วยลดขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขยะที่ทิ้งในแต่ละวันมีสิ่งของ 
บางอย่างที่แม้ไม่มีประโยชน์สำหรับสถานที่หนึ่งแต่อาจเป็นความต้องการของผู้อ่ื นได้ เช่น กล่อง 
กระดาษที่ทิ ้งตามร้านค้าก็อาจนำไปใช้บรรจุสินค้าต่างๆ ตามท้องตลาดได้กระดาษที่ใช้แล้วหรือ 
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บ้านใต้ในอดีตเมื่อ 5 ปีที ่แล้ว การจัดการขยะด้วยวิธีอาจเป็นวิ ธีที ่เหมาะสมแต่ในปัจจุบันกลับ 
กลายเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  
 2) การนำขยะไปเป็นอาหารสัตว์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นอีกหนึ่ง วิธีที่
ประชาชน ในชุมชนนิยมใช้กันโดยคัดแยกขยะจำพวกเศษอาหารผักผลไม้จากอาคารบ้านเรือน ตลาด
สดนำไปเลี้ยงสัตว์เช่นหมูวัวเป็ดไก่ปลาวิธีนี้เป็นการลดปริมาณขยะลงได้จำนวนหนึ่งการแยกขยะ 
ประเภทเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์จึงนับเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดได้มากท่ีสุด และข้อเสียก็คือ 
ในการนำขยะพวกเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์นี้อาจ จะทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงและผู้ที่บริโภคสัตว์ 
เลี้ยงขึ้นได้ถ้าในเศษอาหารมีพวกเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วย  
 3) การนำขยะไปหมักทำปุ๋ยขยะประเภทที่ ประชาชน ในชุมชนนิยมเอาไปทำปุ๋ย ได้แก่ขยะ
พวกสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายได้แก่เศษใบไม้เศษอาหารอาทิเศษผักผลไม้ เป็นต้นโดยแยกขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อออกไปเสียก่อนส่วนขยะพวกสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่ายเมื่อปล่อยทิ้งไว้ จะ
เกิดการเน่าเปื่อยซึ่ง ประชาชน ที่มีความรู้ในชุมชนบางส่วนเห็นว่าสามารถนำขยะที่ผ่านการย่อย 
สลายนั้นมาใส่ปรับปรุงคุณภาพดินได้ได้นำขยะไปทำเป็นปุ๋ยสำหรับใช้บำรุงดินเพ่ือการเกษตรการย่อย 
สลายตามกระบวนการธรรมชาติเป็นการนำขยะประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันไว้แล้วปล่อยให้ขยะถูก 
ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติหรือโดยวิธีช่วยกระตุ้นให้ขยะถูกย่อยสลายเร็วขึ้นการกำจัดขยะโดยวิธี 
นี้มักจะใช้กันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในชุมชนแต่การกำจัดขยะโดยวิธีนี้จะมีปัญหาอยู่ที่ การ 
แยกขยะประเภทอินทรียวัตถุออกมาจากขยะประเภทอื่นๆ เพราะบริเวณที่ รวมขยะมักจะไม่อยู่
ห่างไกล จากชุมชนและขยะที่นำมากองรวมไว้ในปริมาณมากจะส่งกลิ่นเหม็นเกิดทัศนียภาพที่ไม่นา่ดู
และ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการกำจัดขยะการกำจัดขยะโดยวิธีนี้ของ ประชาชน ในชุมชนจะทำให้ ได้ 
“ปุ๋ยหมัก” ที่มีสีเทาหรือน้ำตาลเข้มเกือบดำไม่มีกลิ่นกากท่ีเหลือจากการย่อยสลายจะมีลักษณะคล้าย 
ดินร่วมมีความร่วนซุยสูงมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำได้ดีจึงเหมาะที่จะนำปุ๋ยนี้ไปใช้ในการปรับสภาพ 
ดินแม้ดินทราย เมื่อนำปุ๋ยนี้ไปใส่จะทำให้อุ้มน้ำได้ดีขึ้นหรือใช้กับดินเหนียวจะทำให้ดินร่วนซุยขึ้นแล้ว 
ยังสามารถนำไปเป็นอาหารของพืชเพื่อบำรุงต้นไม้ได้ดี ดังนั้น สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช คือ 
ไนโตรเจนฟอสฟอรัสซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ทำให้ดินเป็นกรดหรือด่างแต่ข้อเสียก็คือถ้าดำเนินการไม่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดปัญหากลิ่นเหม็นเนื่องจากการย่อยสลายไม่สมบูรณ์และสิ้นเปลือง 
ค่าใช้จ่ายในการแยกขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้เพ่ือนำไปกำจัดโดยวิธีอ่ืน  
 4) การนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่จากการสัมภาษณ์พบว่าวิธีจัดการขยะอีกวิธีหนึ่งท่ี
ประชาชนในชุมชนปฏิบัติก็คือการนำขยะบางประเภทกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เช่นแก้วกระดาษ 
พลาสติกโลหะต่างๆ วิธีนี้ช่วยลดขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขยะที่ทิ้งในแต่ละวันมีสิ่งของ 
บางอย่างที่แม้ไม่มีประโยชน์สำหรับสถานที่หนึ่งแต่อาจเป็นความต้องการของผู้อ่ื นได้ เช่น กล่อง 
กระดาษที่ทิ ้งตามร้านค้าก็อาจนำไปใช้บรรจุสินค้าต่างๆ ตามท้องตลาดได้กระดาษที่ใช้แล้วหรือ 
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กระดาษหนังสือพิมพ์เก่านำไปพับเป็นถุงสำหรับใส่กล้วยทอดเป็นต้น ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ เทศบาลบ้านใต้
เข้ามารณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนปฏิบัติเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนการนำวัสดุที่ทิ้ง เป็น
ขยะกลับไปใช้นับว่าเป็นผลดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแต่วิธีการคัดเลือกสิ่งของที่จะนำ 
กลับไปใช้ได้ใหม่ได้ก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนถ่ายขยะเกิดความสกปรกในบริเวณที่มีการคัดแยก 
สิ่งของจากขยะและผู้คัดแยกขยะก็มักได้รับเชื้อโรคจากขยะ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในชุมชน
เทศบาลบ้านใต้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบ้านใต้ 
ว่ามีการทำงานเป็นระบบ มีแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ โดยมีการจัดเก็บขยะแต่ละ
หมู่บ้านตามแผนปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน แต่ระบบการจัดการขยะของเทศบาลยังมีปัญหา เพราะมี
ความล่าช้าในการจัดเก็บขยะ เนื่องจากรถเก็บขยะมีคันเดียว ทำให้ปริมาณขยะสะสมในพื้นที่ยั งมี
ปริมาณมาก และชุมชนขาดจิตสำนึกในการจัดการ ปัญหาขยะไม่มีการเก็บขยะให้เป็นที่แล้วขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะไม่มีการคัด แยกขยะเนื่องมาจากความเคยชินขาดกำลัง
ทรัพย์ในการจัดการขยะยังมีการเกี่ยงกันเกี่ยวกับใครจะมา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการปัญหา ขยะ
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่าปัญหาขยะไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบการบริหารจัดการของเทศบาล 
แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคนดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบคือการลด
ขยะทีต่ัวเราเอง 
 5) การคัดแยกขยะจะต้องมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง คือเริ่มที่ตัวเราเองและส่งต่อไปยัง
ชุมชน การคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภทนั้นควรคัดแยกตั้งแต่ที่บ้านของตัวเราเองทั้ง 4 ประเภท
และนำไปจัดการตามจุดต่างๆที่เทศบาลกำหนด ในส่วนของขยะอินทรีย์ก็มีวิธีการจัดการในแต่ละ
ครอบครัวโดยการทำตามนโยบายขุดบ่อหลังบ้านซึ่งเป็นการนำขยะมาย่อยสลายเป็นอาหารของต้นไม้
หรือเลี้ยงสัตว์ดังที่อธิบายข้างต้น ถ้าหากทุกครัวเรือนปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกขยะโดยการแยก
ขยะออกเป็น 4 ประเภทและบริหารจัดการขยะตามรูปแบบดังกล่าว ก็จะทำให้การคัดแยกขยะเ พ่ิม
ประสิทธิภาพอย่างแน่นอน สิ่งสำคัญในการคัดแยกขยะจะต้องเริ่มที่ตนเองเป็นสำคัญ 
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
สำนักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เพื่อรองรับยุครัฐบาลดจิิทัล 

ฉัตราภรณ์ วิสาละ* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล  เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาช่องว่างของสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบัน และสมรรถนะตามบทบาท และพฤติกรรมที่ต้องการจะเป็นตามคุณลักษณะของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในยุครัฐบาลดิจิทัล   2) เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล 
ประชากร นำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการหาค่าเฉล่ีย       
ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยประชากรที ่ศึกษาในครั ้งนี ้ คือ บุคลากรสำนักงานส่งเสริม          
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 55 คน ซึ ่งเป็นจำนวนบุคลากรทั้งหมดขององค์กร                           
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน      
55 คน  ดังนี้ 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ร้อยละ  61.80                    
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวนร้อยละ 36.40 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน      
ร้อยละ 63.60 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุราชการ / ระยะเวลาการทํางาน ในระยะเวลา       
1-8 ปี จำนวนร้อยละ 40.00 เป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวนร้อยละ 41.80  
สำหรับการใช้หรือครอบครองอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทุกคนมีอุปกรณ์

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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มือถือสมาร์ทโฟนใช้หรือครอบครอง ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 
70.90 ต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 1) ระดับสมรรถนะปัจจุบัน 
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ในภาพรวม ปรากฏว่า ระดับสมรรถนะปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นระดับสมรรถนะ
ขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.95) ถัดมา ระดับสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน 
อยู่ในระดับน้อย  (ค่าเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ  2) ระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น ด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 
ปรากฏว่า ระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.70 โดยแยกเป็นระดับ
สมรรถนะขั ้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี ่ยมากที ่สุด อยู ่ในระดับมากที ่สุด (ค่าเฉลี ่ย 4.86)                    
ถัดมา ระดับสมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.66) และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) ตามลําดับ  3) การเปรียบเทียบช่องว่าง
สมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น ด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุครัฐบาล
ดิจิทัล  พบว่าระดับสมรรถนะปัจจุบันมีระดับที่ต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นทุกด้าน               
โดยสมรรถนะที่มีช่องว่างมากที่สุด คือสมรรถนะขั้นประยุกต์สําหรับการทํางาน โดยมีช่องว่างเฉล่ีย 
2.14 รองลงมาคือสมรรถนะขั ้นพื ้นฐาน โดยมีช่องว่างเฉลี ่ย 1.34 ส่วนสมรรถนะขั ้นต้นสำหรับ        
การทำงานเป็นประเภทสมรรถนะท่ีมีช่องว่างน้อยที่สุด โดยมีช่องว่างเฉลี่ย 0.91 ตามลำดับ 

จากการศึกษาในครั ้งนี ้ ทำให้ทราบว่าภาพรวมของระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงทำให้เกิดข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรมในสถาบันที่ได้รับมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง นอกจากการรับกระบวนการทํางาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็จะส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการทำงาน รวมไปถึง
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถทำให้การพัฒนา
สมรรถนะในด้านดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย นอกจากนี้สามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากร
ประจำปีในรูปแบบอื่นมาเป็นการพัฒนาหรืออบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ โดยองค์กรเป็น
หน่วยจัดฝึกอบรมเอง โดยอาจจะหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวมาดำเนินการ 
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มือถือสมาร์ทโฟนใช้หรือครอบครอง ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 
70.90 ต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 1) ระดับสมรรถนะปัจจุบัน 
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ในภาพรวม ปรากฏว่า ระดับสมรรถนะปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นระดับสมรรถนะ
ขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.95) ถัดมา ระดับสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน 
อยู่ในระดับน้อย  (ค่าเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ  2) ระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น ด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 
ปรากฏว่า ระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.70 โดยแยกเป็นระดับ
สมรรถนะขั ้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี ่ยมากที ่สุด อยู ่ในระดับมากที ่สุด (ค่าเฉลี ่ย 4.86)                    
ถัดมา ระดับสมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.66) และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) ตามลําดับ  3) การเปรียบเทียบช่องว่าง
สมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น ด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุครัฐบาล
ดิจิทัล  พบว่าระดับสมรรถนะปัจจุบันมีระดับที่ต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นทุกด้าน               
โดยสมรรถนะที่มีช่องว่างมากที่สุด คือสมรรถนะขั้นประยุกต์สําหรับการทํางาน โดยมีช่องว่างเฉล่ีย 
2.14 รองลงมาคือสมรรถนะขั ้นพื ้นฐาน โดยมีช่องว่างเฉลี ่ย 1.34 ส่วนสมรรถนะขั ้นต้นสำหรับ        
การทำงานเป็นประเภทสมรรถนะท่ีมีช่องว่างน้อยที่สุด โดยมีช่องว่างเฉลี่ย 0.91 ตามลำดับ 

จากการศึกษาในครั ้งนี ้ ทำให้ทราบว่าภาพรวมของระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงทำให้เกิดข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรมในสถาบันที่ได้รับมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง นอกจากการรับกระบวนการทํางาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็จะส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการทำงาน รวมไปถึง
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถทำให้การพัฒนา
สมรรถนะในด้านดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย นอกจากนี้สามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากร
ประจำปีในรูปแบบอื่นมาเป็นการพัฒนาหรืออบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ โดยองค์กรเป็น
หน่วยจัดฝึกอบรมเอง โดยอาจจะหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวมาดำเนินการ 
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รวมไปถึงจัดทําหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้ความสําคัญ
กับสมรรถนะที่เก่ียวข้องสําหรับการทํางาน โดยสามารถต่อยอดความรู้ของบุคลากรที่มีอยู่เดิม  
เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามความต้องการจะเป็นเพื่อรองรับยุค
รัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งควรมีการดําเนินการจัดการความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล     
ในการปฏิบัติงาน และการเสนอแนะให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                  
อย่างเป็นทางการ 
 
คำสำคัญ: สมรรถนะ, รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government), สมรรถนะในปัจจุบัน, สมรรถนะที่

ต้องการจะเป็น 
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บทนำ 
 

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมอืงโลก มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ 
มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่ เคยกว้างใหญ่นั้นกลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่
ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาที สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการติดต่อไปดูเสมือน 
เลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับจากนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านทีย่ิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการ       
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัล          
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่      
5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทย         
ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
          การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเป็นสิ ่งที ่ไม่ควรมองข้าม                    
เพราะบุคลากรที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ จะสามารถทำให้องค์กรเดินหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรได้ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก .พ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ                 
พลเรือนขึ้น โดยจัดทำนโยบายการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ข้าราชการ ข้าราชการจะต้องมีบทบาท การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาข้าราชการที่เน้นการ
พัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนาขีดความสามารถ ให้ข้าราชการเป็นผู้มีความรู้  
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี             
ก้าวทันต่อการเปลี ่ยนแปลง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีกลไกขับเคลื่อนสำคัญคือ บุคลากรภาครัฐ              
มีส่วนในการปฏิบัติราชการ การนำนโยบายต่าง ๆ มาปฏิบัติ บุคลากรจำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะ  
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บทนำ 
 

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมอืงโลก มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ 
มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่ เคยกว้างใหญ่นั้นกลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่
ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาที สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการติดต่อไปดูเสมือน 
เลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับจากนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านทีย่ิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการ       
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัล          
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่      
5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทย         
ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
          การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเป็นสิ ่งที ่ไม่ควรมองข้าม                    
เพราะบุคลากรที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ จะสามารถทำให้องค์กรเดินหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรได้ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก .พ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ                 
พลเรือนขึ้น โดยจัดทำนโยบายการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532  และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ข้าราชการ ข้าราชการจะต้องมีบทบาท การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาข้าราชการที่เน้นการ
พัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนาขีดความสามารถ ให้ข้าราชการเป็นผู้มีความรู้  
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี             
ก้าวทันต่อการเปลี ่ยนแปลง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีกลไกขับเคลื่อนสำคัญคือ บุคลากรภาครัฐ              
มีส่วนในการปฏิบัติราชการ การนำนโยบายต่าง ๆ มาปฏิบัติ บุคลากรจำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะ  
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คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ในการทำงานของแต่ละบุคคล โดยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดคำจำกัดความ
ของสมรรถนะหลักว่า เป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่อเป็นการหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังได้จัดทำแนวทางการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  
26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที ่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื ่อนที ่สำคัญในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังใน
บริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้ ในการนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะอ่ืน 
และกำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใดควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใด รวมทั้งได้
มอบหมายให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดทำรายละเอียดทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)                          
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่มีการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่ระบบ
เศรษฐกิจ  ที ่ เน ้นการสร ้างมูลค่า การพัฒนาประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) นั้น          
ระบบราชการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ต้องมีการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ 
เพื ่อให้ประชาชนเกิดความเชื ่อมั ่นและไว้วางใจ ต้องมีการปรับตัว ยกระดับเข้าสู ่ระบบดิจิทัล          
อย่างเต็มตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ โดยการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัลนั้น หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ “บุคลากร
ภาครัฐ” เพื่อขับเคลื ่อนให้เกิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” จึงเห็นควรนำเรื่อง             
“ การสร้างและพัฒนาคนภาครัฐ”  มาเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
รวมทั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยังได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์              
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสำนักงานที ่จ ัดตั ้งใน        
ส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยทำหน้าที่ประสานงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและให้คำปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 138 แห่ง            
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ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงินการคลังและพัสดุ การบริหารงานบุคคล โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นหน่วยงานในส่วนกลางได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์คือการพัฒนากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ ่นให้เป็นองค์กรที ่มีสมรรถนะสูง ซึ ่งได้มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ เกี ่ยวข้อง เช่น                 
การพัฒนาและยกระดับกรมสู่องค์กรดิจิทัลสร้างระบบการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและรองรับการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศ  ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ตั้งอยู่   
ในส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนของกรมซึ่งเป็นราชการส่วนกลาง มีความใกล้ชิดกับองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดจะต้องประสานงาน ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาและให้คำปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
มีศักยภาพและความเข้มแข็งตอบสนองความต้องการของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะ                      
ดังนั้น บุคลากรภาครัฐในสังกัดจะต้องมีศักยภาพและสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่           
ยุครัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ          
ในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเข้ าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็น
กำลังสำคัญในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามารถจัดทำบริการสาธารณะ ได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
          1) เพ่ือศึกษาช่องว่างของสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และสมรรถนะตามบทบาท
และพฤติกรรมที่ต้องการจะเป็นตามคุณลักษณะของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในยุครัฐบาล
ดิจิทัล  
         2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล 
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 
        การเก็บและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จะใช้ข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที ่นำมาจากแบบสอบถามของประชากร จำนวน 55 คน โดยนำข้อมูล
ดังกล่าวมารวบรวมและวิเคราะห์ในกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ  และข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูล      
ที่รวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เอกสารวิจัย
ที่มีความเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลจาก Internet โดยนำมาเป็นส่วนประกอบสำหรับการศึกษาวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวนร้อยละ 61.80 มีอายุระหว่าง       

31-40 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 36.40 นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จํานวนร้อยละ 63.60 อายุราชการ / ระยะเวลาการทํางาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-8 ปี จํานวนร้อยละ 
40.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จํานวน
ร้อยละ 41.80 มีอุปกรณ์ท่ีใช้หรือครอบครองที่สามารถใช้งานและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คือ มือถือ
สมาร์ทโฟน คิดเป็น จำนวนร้อยละ 100 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นจำนวนร้อยละ 70.90 และส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนด คิดเป็นจํานวนร้อยละ 78.20  
          2) ระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
               (1) ภาพรวมระดับสมรรถนะในปัจจุบัน 
  



158

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

158 

ตารางท่ี 1   ค่าเฉลี่ย และการแปลผลของภาพรวมของทั้ง 3 สมรรถนะในปัจจุบันของบุคลากร 
                ทั้งหมด  

 
ประเภทของสมรรถนะ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
ระดับของสมรรถนะ 

1. สมรรถนะข้ันพื้นฐาน 
    - การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
    - การใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต 
    - การใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

3.32 
2.23 
4.25 
3.48 

ปานกลาง 
น้อย 

มากที่สุด 
มาก 

 2. สมรรถนะข้ันต้นสำหรับการทำงาน 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

3.95 
4.04 
3.81 
3.99 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. สมรรถนะประยุกต์สำหรับการทำงาน 
    - การทำงานแบบออนไลน์ 
    - การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
    - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงและ    
       ปลอดภัย 

2.43 
2.08 
2.31 
2.91 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.23  ปานกลาง 
   

ภาพรวมระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน 
สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษาพบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.23)     
โดยระดับสมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
ถัดมา ระดับสมรรถนะข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ 
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3. สมรรถนะประยุกต์สำหรับการทำงาน 
    - การทำงานแบบออนไลน์ 
    - การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
    - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงและ    
       ปลอดภัย 

2.43 
2.08 
2.31 
2.91 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.23  ปานกลาง 
   

ภาพรวมระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน 
สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษาพบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.23)     
โดยระดับสมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
ถัดมา ระดับสมรรถนะข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ 
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               (2)   ภาพรวมระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย และการแปลผลของภาพรวมของทั้ง 3 สมรรถนะที่ต้องการจะเป็น 

                          ของบุคลากรทั้งหมด   
 

ประเภทของสมรรถนะ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ระดับของสมรรถนะ 

1. สมรรถนะข้ันพื้นฐาน 
    - การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
    - การใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต 
    - การใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

4.66 
4.40 
4.85 
4.74 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 2. สมรรถนะข้ันต้นสำหรับการทำงาน 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

4.86 
4.90 
4.84 
4.83 

มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3. สมรรถนะประยุกต์สำหรับการทำงาน 
    - การทำงานแบบออนไลน์ 
    - การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
    - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงและ    
       ปลอดภัย 

4.57 
4.45 
4.60 
4.66 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 มากที่สุด 
 

     ภาพรวมระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการจะเป็นประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะ
ขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี ่ยระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม             
การปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการจะเป็น อยู ่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี ่ย 4.70                   
โดยระดับสมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในระดับของสมรรถนะมากที่สุด 
ค่าเฉลี ่ย 4.86 ถัดมา ระดับสมรรถนะขั ้นพื ้นฐาน อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ค่าเฉลี ่ย 4.66 และ                      
ระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ตามลําดับ 
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                (3)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะของบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

          ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยของภาพรวมของช่องว่างระดับสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะ 
 

ประเภทของสมรรถนะ ช่องว่างระดับสมรรถนะ 
1. สมรรถนะข้ันพื้นฐาน 
    - การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
    - การใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต 
    - การใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

1.34 
2.17 
0.60 
1.26 

 2. สมรรถนะข้ันต้นสำหรับการทำงาน 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

0.91 
0.86 
1.03 
0.84 

. สมรรถนะประยุกต์สำหรับการทำงาน 
    - การทำงานแบบออนไลน์ 
    - การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
    - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงและ    
       ปลอดภัย 

2.14 
2.37 
2.29 
1.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.46 
    
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวม พบว่า ช่องว่างระดับ
สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.46 โดยพบว่าช่องว่างระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน 
มีค่าเฉลี่ยช่องว่างมากที่สุด คือ 2.14 ลำดับถัดมาระดับสมรรถนะขั ้นพื ้นฐานมีค่าเฉลี ่ยช่องว่าง         
คือ 1.34 และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างน้อยที่สุด คือ 0.91  
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                (3)  ผลการศึกษาเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะของบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

          ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยของภาพรวมของช่องว่างระดับสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะ 
 

ประเภทของสมรรถนะ ช่องว่างระดับสมรรถนะ 
1. สมรรถนะข้ันพื้นฐาน 
    - การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
    - การใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต 
    - การใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

1.34 
2.17 
0.60 
1.26 

 2. สมรรถนะข้ันต้นสำหรับการทำงาน 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
    - การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

0.91 
0.86 
1.03 
0.84 

. สมรรถนะประยุกต์สำหรับการทำงาน 
    - การทำงานแบบออนไลน์ 
    - การใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
    - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงและ    
       ปลอดภัย 

2.14 
2.37 
2.29 
1.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.46 
    
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวม พบว่า ช่องว่างระดับ
สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.46 โดยพบว่าช่องว่างระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน 
มีค่าเฉลี่ยช่องว่างมากที่สุด คือ 2.14 ลำดับถัดมาระดับสมรรถนะขั ้นพื ้นฐานมีค่าเฉลี ่ยช่องว่าง         
คือ 1.34 และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างน้อยที่สุด คือ 0.91  
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาช่องว่างของสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน และสมรรถนะตามบทบาทและพฤติกรรมที่ต้องการจะเป็นตามคุณลักษณะของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในยุครัฐบาลดิจิทัล ควรจะมีระดับสมรรถนะอย่างไร นอกจากนี้เมื่อได้ทราบถึง
ระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานีในปัจจุบันแล้ว ก็สามารถนำผลการศึกษาดังกล่าวมาเสนอแนะแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่
ยุครัฐบาลดิจิทัลได้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวนร้อยละ 61.80 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เป็น

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 36.40 นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวนร้อยละ 
63.60 อายุราชการ / ระยะเวลาการทํางาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-8 ปี จํานวนร้อยละ 40.00 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จํานวนร้อยละ 
41.80 มีอุปกรณ์ท่ีใช้หรือครอบครองที่สามารถใช้งานและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คือ มือถือสมาร์ทโฟน 
คิดเป็น จำนวนร้อยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นจำนวนร้อยละ 70.90 และส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนกําหนด คิดเป็นจํานวนร้อยละ 78.20 

2) ระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     (1)  ภาพรวมระดับสมรรถนะในปัจจุบัน 
ภาพรวมระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้น
พื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.23) โดย
ระดับสมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.95) ถัด
มา ระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ 
               (2) ภาพรวมระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น 
              ภาพรวมระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการจะเป็นประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้น
พื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการจะเป็น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 โดยระดับ
สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในระดับของสมรรถนะมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.86 
ถัดมา ระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ตามลําดับ 
               (3)  ช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการ      
จะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                ภาพรวมช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะ          
ที ่ต ้องการจะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และ 
สมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยช่องว่าสมรรถนะระหว่างระดับ
สมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ช่องว่างระดับสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.46 โดยพบว่า
ช่องว่างระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างมากที่สุด คือ 2.14 ลำดับถัดมา
ระดับสมรรถนะขั ้นพื ้นฐาน มีค่าเฉลี ่ยช่องว่าง คือ 1.34 และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับ         
การทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างน้อยที่สุด คือ 0.91  

3) อภิปรายผลการวิจัย 
(1) ระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู ่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และ
สมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0  แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล 
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ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.23) โดย
ระดับสมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.95) ถัด
มา ระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ 
               (2) ภาพรวมระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น 
              ภาพรวมระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการจะเป็นประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้น
พื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการจะเป็น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 โดยระดับ
สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในระดับของสมรรถนะมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.86 
ถัดมา ระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 และระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ตามลําดับ 
               (3)  ช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการ      
จะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                ภาพรวมช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะ          
ที ่ต ้องการจะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และ 
สมรรถประยุกต์สําหรับการทํางาน จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยช่องว่าสมรรถนะระหว่างระดับ
สมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ช่องว่างระดับสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.46 โดยพบว่า
ช่องว่างระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างมากที่สุด คือ 2.14 ลำดับถัดมา
ระดับสมรรถนะขั ้นพื ้นฐาน มีค่าเฉลี ่ยช่องว่าง คือ 1.34 และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับ         
การทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างน้อยที่สุด คือ 0.91  

3) อภิปรายผลการวิจัย 
(1) ระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดับสมรรถนะปัจจุบันด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู ่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และ
สมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0  แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล 
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รวมไปถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ต้องการพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยจะให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ
ให้มีความสามารถ ความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ และจำเป็นอย่างย่ิง    
ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง อีกท้ังยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อนำแนวทางดังกล่าว ไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมไปถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังและที่ต้องการจะเป็นในบริบทของการปรับเปลี่ยนภาครัฐ และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ให้ความเห็นชอบให้ “ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” 
(Digital Literacy) เป็นหนึ่งในทักษะด้านดิจิทัลที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการ
พัฒนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั ่นคง มั ่งคั่งและยั ่งยืนในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560         
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564  และแนวคิดประเทศไทย 4.0  หรือไทยแลนด์ 4.0 : โมเดล
ขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป สิ่งสำคัญคือการพัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้
สามารถใช้ Social Media หรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการทำงานให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี สามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารองค์กรได้อย่างรวดเร็ว 

(2) ระดับสมรรถนะท่ีต้องการจะเป็น ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดับสมรรถนะที ่ต ้องการจะเป็น ด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับ
มากที่สุด 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะขั้นต้นสําหรับการทํางาน และสมรรถนะ
ประยุกต์สําหรับการทํางาน พบว่า ระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นสูงสุดนั้น คือสมรรถนะขั้นต้น
สำหรับการทำงาน ทำให้ทราบบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ต้องการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าง ได้แก่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรม 
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Microsoft Excel และ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนื ่องจากสมรรถนะนี้เป็น
สมรรถนะที่ปฏิบัติงานจริงและบ่อยครั้งมากกว่าสมรรถนะด้านอื่น รวมไปถึงโปรแกรมที่ได้กล่าวคือ
โปรแกรมที่ใช้จริงในการปฏิบัติงาน จึงเห็นว่าเป็นสมรรถนะดังกล่าวเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ วัน ทำให้บุคลากรจําเป็นต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม       
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการทํางานในยุคสมัยที่มี เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสําคัญ ทําให้วิธีการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะการทํางานปรับเปลี่ยนไปจากเดิม บุคลากรมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้โปรแกรม 
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงาน ซึ่งทำให้บุคลากรจําเป็นต้องมีการปรับตัว ฝึกฝนในการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านดังกล่าวแล้ว      
จะสามารถทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 

(3)  ช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น 
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการศึกษาในครั้งนี้ การเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวม พบว่า 
ช่องว่างระดับสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.46 โดยพบว่าช่องว่างระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างมากที่สุด คือ 2.14 ลำดับถัดมาระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน         
มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง คือ 1.34 และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างน้อย
ที่สุด คือ 0.91 ซึ่งระดับสมรรถนะในปัจจุบันมีระดับท่ีต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นทุกด้าน     

4) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงาน 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะ ที่ต้องการ
จะเป็นเพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัลด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่องว่างสมรรถนะจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าบุคลากรควร
จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านใดบ้าง ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิ จิทัลเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างมากกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองภาระงานที่มากขึ้น ให้เกิด
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์
ที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล  ดังนี้ 

(1) องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้าอบรมในสถาบันที่ได้รับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง หรืออาจจะเข้าอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงา องค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ 
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Microsoft Excel และ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนื ่องจากสมรรถนะนี้เป็น
สมรรถนะที่ปฏิบัติงานจริงและบ่อยครั้งมากกว่าสมรรถนะด้านอื่น รวมไปถึงโปรแกรมที่ได้กล่าวคือ
โปรแกรมที่ใช้จริงในการปฏิบัติงาน จึงเห็นว่าเป็นสมรรถนะดังกล่าวเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ วัน ทำให้บุคลากรจําเป็นต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม       
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการทํางานในยุคสมัยที่มี เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสําคัญ ทําให้วิธีการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะการทํางานปรับเปลี่ยนไปจากเดิม บุคลากรมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้โปรแกรม 
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงาน ซึ่งทำให้บุคลากรจําเป็นต้องมีการปรับตัว ฝึกฝนในการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านดังกล่าวแล้ว      
จะสามารถทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 

(3)  ช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็น 
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากการศึกษาในครั้งนี้ การเปรียบเทียบช่องว่างระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ ธานีในภาพรวม พบว่า 
ช่องว่างระดับสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1.46 โดยพบว่าช่องว่างระดับสมรรถนะประยุกต์
สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างมากที่สุด คือ 2.14 ลำดับถัดมาระดับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน         
มีค่าเฉลี่ยช่องว่าง คือ 1.34 และระดับสมรรถนะประยุกต์สําหรับการทํางาน มีค่าเฉลี่ยช่องว่างน้อย
ที่สุด คือ 0.91 ซึ่งระดับสมรรถนะในปัจจุบันมีระดับท่ีต่ำกว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นทุกด้าน     

4) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงาน 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะ ที่ต้องการ
จะเป็นเพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัลด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่องว่างสมรรถนะจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าบุคลากรควร
จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านใดบ้าง ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิ จิทัลเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างมากกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองภาระงานที่มากขึ้น ให้เกิด
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์
ที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล  ดังนี้ 

(1) องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้าอบรมในสถาบันที่ได้รับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง หรืออาจจะเข้าอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงา องค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ 
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(2) องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรประจำปีในรูปแบบอื่นมาเป็นการ
พัฒนาหรืออบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ โดยองค์กรเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมเอง โดยอาจจะหา
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวมาดำเนินการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลยิ่งขึ้นไป 

(3) องค์กรควรปรับกระบวนการทํางาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น
กว่าเดิม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการปฏิบัติงาน เช่น จัดเก็บหรือ
สํารองเอกสารและข้อมูลไว้ในระบบจัดเก็บออนไลน์ เช่น Google Drive, Dropbox, OneDrive ซึ่ง
การจัดเก็บและสำรองข้อมูลหรือเอกสารแบบออนไลน์นี้จะช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย และทําให้ ทุก
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที ่ทุกเวลา ลดพื ้นที ่ในการจัดเก็บเอกสาร รวมไปถึงเมื ่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตรากำลังขององค์กร บุคลากรก็สามารถค้นหาข้อมูลหรือเอกสารได้ง่าย เมื่อจัดเก็บ ใน
รูปแบบดิจิทัล ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้การรับส่งหนังสือราชการ หรือ
เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ควรกระทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ QR-Code อัพโหลดลง
บนเว็บไซต์ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งทางโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ รวมไปถึงจัดเก็บ
สําเนาหนังสือราชการหรือเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการการจัดเก็บเป็นเอกสารหรือถ่าย
สําเนา เป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร และสามารถหาเอกสารได้ง่าย นอกจากนี้การให้
บุคลากรใช้ระบบการประชุมทางไกลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน สำหรับ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน  138 แห่งก็สามารถนำระบบการประชุมทางไกลมาใช้ได้เช่นกัน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นที่ต้องเดินทางมาประชุมในแต่ละครั้ง ประหยัดงบประมาณในการ
จัดประชุมไม่ว่าจะเป็นงบค่าห้องประชุม ค่าอาหารว่าง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของ
องค์กรได้อย่างมาก 
 (4) ควรจัดทําหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ให้
ความสําคัญกับสมรรถนะที่เกี่ยวข้องสําหรับการทํางาน โดยสามารถต่อยอดความรู้ของบุคลากร ที่มี
อยู่เดิม เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามความต้องการจะเป็นเพ่ือ
รองรับยุครัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งควรมีการดําเนินการจัดการความรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารในการปฏิบัติ งาน Microsoft 
Office คู่มือการเรียนรู้โปรแกรมเกี่ยวกับตกแต่งภาพด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้  และ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ รวมไปถึงสามารถอํานวยความสะดวกให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองตามความต้องการ ทำให้ระดับสมรรถนะในการทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาสูงขึ้น  
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(5)  องค์กรควรสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วม ใน
การแสดงความคิดเห็นการพัฒนาสมรรถนะ การปรับเปลี่ยนองค์กรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมไปถึง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจั ดทํา
แผนการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล       
เพื ่อเป็นการตั ้งเป้าหมายและเป็นแรงกระตุ ้นในการพัฒนาและเรียนรู ้ด้วยตนเองให้มากยิ ่งขึ้น 
นอกจากนี้องค์กรอาจจะกําหนดให้การพัฒนาสมรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรเป็นข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดทุกคนต้องดำเนินการพัฒนาสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีด ิจ ิทัล           
อย่างจริงจัง ซึ ่งสามารถนำไปประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานด้วย เช่น                
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่ ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
บุคลากรดำเนินการดังกล่าว 

(6)  การศึกษาช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่
ต้องการจะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกแต่ละ
ประเภทตำแหน่ง ทำให้ทราบว่า บุคลากรแต่ละประเภทตำแหน่งควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน
ด้านใดบ้างทำให้สามารถนำผลการศึกษาไปออกแบบหลักสูตรให้บุคลากรแต่ละประเภทตำแหน่งได้
อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ากับงบประมาณ เพราะได้มีการวางแผนการจัดทำมาแล้ว 

(7)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อให้
เป็นไป ในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นควรมีการจัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมให้กับ
บุคลากรของกรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร อาจจะเป็นหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นเอง หรือให้หน่วยงานภายนอก
ร่วมดำเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ทำให้เห็นว่ากรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
มีเป้าหมาย ที ่จะให้บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับ          
ในระยะยาว ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นการสร้าง
กลไกและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0)      
รวมไปถึงการรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนาบุคลากรของกรมอาจจะเป็นแผนแบบรายบุคคล   
การฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาสมรรถนะ จะต้องไม่ใช่แบบเดียวกันหมด แต่จะต้องเป็นการออกแบบ         
ให้เป็นไปตามความต้องการที่แตกต่างกันเป็นลักษณะของแต่ละคน ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่น ควรจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับบุคลากรแต่ละคนเพื ่อมาใช้วิเคราะห์และ
ออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบแล้วว่าระดับสมรรถนะ
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(5)  องค์กรควรสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วม ใน
การแสดงความคิดเห็นการพัฒนาสมรรถนะ การปรับเปลี่ยนองค์กรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมไปถึง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจั ดทํา
แผนการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล       
เพื ่อเป็นการตั ้งเป้าหมายและเป็นแรงกระตุ ้นในการพัฒนาและเรียนรู ้ด้วยตนเองให้มากยิ ่งขึ้น 
นอกจากนี้องค์กรอาจจะกําหนดให้การพัฒนาสมรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรเป็นข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดทุกคนต้องดำเนินการพัฒนาสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีด ิจ ิทัล           
อย่างจริงจัง ซึ ่งสามารถนำไปประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานด้วย เช่น                
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่ ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
บุคลากรดำเนินการดังกล่าว 

(6)  การศึกษาช่องว่างสมรรถนะระหว่างระดับสมรรถนะปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่
ต้องการจะเป็น ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกแต่ละ
ประเภทตำแหน่ง ทำให้ทราบว่า บุคลากรแต่ละประเภทตำแหน่งควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน
ด้านใดบ้างทำให้สามารถนำผลการศึกษาไปออกแบบหลักสูตรให้บุคลากรแต่ละประเภทตำแหน่งได้
อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ากับงบประมาณ เพราะได้มีการวางแผนการจัดทำมาแล้ว 

(7)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อให้
เป็นไป ในทิศทางเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นควรมีการจัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมให้กับ
บุคลากรของกรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร อาจจะเป็นหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นเอง หรือให้หน่วยงานภายนอก
ร่วมดำเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ทำให้เห็นว่ากรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
มีเป้าหมาย ที ่จะให้บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับ          
ในระยะยาว ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นการสร้าง
กลไกและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0)      
รวมไปถึงการรองรับยุครัฐบาลดิจิทัล แผนพัฒนาบุคลากรของกรมอาจจะเป็นแผนแบบรายบุคคล   
การฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาสมรรถนะ จะต้องไม่ใช่แบบเดียวกันหมด แต่จะต้องเป็นการออกแบบ         
ให้เป็นไปตามความต้องการที่แตกต่างกันเป็นลักษณะของแต่ละคน ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่น ควรจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับบุคลากรแต่ละคนเพื ่อมาใช้วิเคราะห์และ
ออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบแล้วว่าระดับสมรรถนะ
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ปัจจุบันและระดับสมรรถนะที่ต้องการจะเป็นเพื่อรองรับยุครัฐบาลดิจิทัลด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงช่องว่างสมรรถนะ
ดังกล่าวอยู่ในระดับใด  ทำให้สามรถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของกรมได้ ซึ ่งหากกรมส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ่น มีแผนพัฒนารายบุคคลแล้วนั้น โอกาสในการลดช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร
เพ่ือรองรับยุครัฐบาลดิจิทัลก็จะเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม และส่งผลในระยะยาวต่อไปกับกรมต่อไป รวมทั้ง
ทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนลีดิจิทัลของตนเองให้ก้าวหน้ารองรับ       
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 5) ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

 (1)  ควรจัดทําการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เพ่ือให้การศึกษานั้นได้ข้อมูลในเชิงลึก
และหลายด้านมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วย 

 (2) ควรให้มีการทดสอบสมรรถนะของบุคลากรโดยใช้ภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับการตอบ
แบบสอบถาม เนื่องจากการตอบแบบสอบเพียงอย่างเดียว อาจจะได้ผลการศึกษาเป็นแค่ความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น  

 (3) ควรมีการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจและบรรยากาศขององค์กร เพื ่อมุ ่งการพัฒนา
สมรรถนะ  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร  

 (4) ควรศึกษาเรื่องอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน นโยบายของผู้บริหาร
องค์กรที่ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร โดยอาจจะมีการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเสริมให้ศึกษา มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทัศนคติต่อการพัฒนาสมรรถนะ                
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ 

 (5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากร อาจจะศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่ใกล้เคียงกัน หรือศึกษาเปรียบเทียบกับสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการทราบระดับสมรรถนะและเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)  
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม กรณศีึกษาจังหวัดชุมพร 

ชฎิล  ศรีสง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื ่อง คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร” เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นต่อทัศนคติ หลักธรรมาภิบาล คุณลักษณะ
ของผู้นำที ่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู ้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวยความเป็นธรรม   
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this survey research aimed at examining the relationships 
between the opinions on attitudes, the principles of good governance and leader 
characteristics in relations with the leadership qualities of the Deputy District Chief 
facilitating justice in Chumphon Province. The researcher collected data from 43 
respondents using questionnaire surveys in a convenience sampling. Statistical 
analyses in this study included averages, percentages, standard deviations and 
Pearson's Correlation Coefficient. 
 The study found that the majority of the respondents in the sample were 
female, aged 31-40 years with a bachelor's degree and obtained less than 10 years of 
working experience. The result indicated an overall high level of opinions on attitudes, 
the principles of good governance, leader characteristics and leadership qualities of 
the Deputy District Chief. 
 In addition, the study found high correlations between the opinions on 
attitudes, the principles of governance, and leader characteristics with the opinions on 
desirable leadership qualities of the Deputy District Chief facilitating justice. The results 
were statistically significant at the 0.01 level in all areas, showing high correlations with 
the opinions on the principles of good governance, followed by the characteristics of 
the Deputy District Chief, and the highest on the attitudes of the Deputy District Chief 
respectively. 
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 The research recommendations gained from this study advocate the Deputy 
District Chief facilitating justice to adhere to the principles of good governance: 
including transparent management, work commitment on the rule of law, empathy, 
performance-based work, and teamwork. 
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performance-based work, and teamwork. 
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บทนำ 
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ภาวะผู้นำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน กล่าวคือนอกจากผู้นำจะเป็นบุคคล
สร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื ้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานแล้ว งานจะดำเนินไปด้วยดี บรรลุ
วัตถุประสงค์แล้วยังขึ้นอยู่กับศิลปะในการบริหารงานของผู้นำในการบริหารงาน นอกจากนี้   ผู้นำมี
อิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิกเก่ียวกับเป้าหมายของงาน เป้าหมายส่วนบุคคล และทางที่จะนำไปสู่
เป้าหมายนั้นพร้อมกันนั้นผู้นำจะมีประสิทธิผลเมื่อได้รับการยอมรับ ความพึงพอใจ แรงจูงใจจา ก
สมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่านอกจากสมรรถนะหลักของปลัดอำเภอที่
กรมการปกครองได้กำหนดไว้ ว่าปลัดอำเภอจะต้องมี คือ 1) การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ 2 ) บริการที ่ดี           
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4) การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5) การ
ทำงานเป็นทีม และสมรรถนะประจำตำแหน่งอีก 3 ด้าน คือ 1) สภาวะผู้นำ 2) การดำเนินการเชิงรุก 
3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ แต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กล่าวมานี้ ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่ง
คุณลักษณะเดิมอาจไม่เพียงพอกับการเป็นผู้นำในปัจจุบัน 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของปลัดอำเภอ   
(เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาว่า
ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรมจะต้องมีอย่างไร จึงจะเป็นผู้นำที่พึงประสงค์        
ให้สมาชิกในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานอำนวยความเป็นธรรม เพื่อที่นำผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางในการที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้คัดเลือกปลัดอำเภอ
ผู้ใดให้รับผิดชอบการปฏิบัติงานอำนวยความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรม และเป็นแนวทางในการ
กำหนดคุณสมบัติ ในการสอบแข่งขันเข้ารับการคัดเลือกเป็นปลัดอำเภอ เพื่อที่จะได้ผู้ที่มีคุณลักษณะ
เบื้องต้นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอำนวยความเป็นธรรม 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อทัศนคติ หลักธรรมาภิบาล คุณลักษณะของผู้นำ และภาวะ
ผู้นำที่พึงประสงค์ในงานอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร 
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวย
ความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร 
 3) เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางในการที ่ผู ้บังคับบัญชาจะใช้คัดเลือก
ปลัดอำเภอผู้ใดให้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานอำนวยความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรม 
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คำถามสำหรับการวิจัย 
 
 1) ทัศนคติของผู้นำ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวย
ความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร หรือไม่ อย่างไร 
 2) หลักธรรมาภิบาลของผู้นำ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงาน
อำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร หรือไม่ อย่างไร 
 3) คุณลักษณะของผู้นำ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงาน
อำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร หรือไม่ อย่างไร 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มในองค์การ (Informal Group) และการใช้ภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership) ได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งการสรุปดังกล่าวนำไปสู่สมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริหาร (Attitude) 
กับ ภาวะผู ้นำของผู ้บริหารที ่พึงประสงค์ (Leadership) ได้ว ่า ทัศนคติมีความสำคัญต่อภาวะ          
ในการเป็นผู้นำดังนั้นการที่ผู้นำมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและผู้ใต้บังคับบัญชา จะส่งผลให้การทำงาน
ประสบความสำเร็จและสามารถดูแลจัดการพนักงานใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 
 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั ้น สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (The United Nations Development Programme) ได้ทบทวนและให้คำ
นิยามใหม่ โดยรวมความถึงการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน   
เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เรียกว่า 
หล ักธรรมาภิบาลสากล ประกอบด้วยหลัก 9 ประการ คือ 1) การมีส ่วนร่วม (Participation)   
2) นิติธรรม (Rule of Law) 3) ความโปร่งใส (Transparency) 4) การตอบสนอง (Responsiveness)   
5) การมุ ่งเน้นฉ ันทามติ (Consensus-Oriented) 6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity)              
7) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) 8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
และ 9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 9 ประการนี้ ผู้นำต้องพยายาม
ดำเนินกิจการหรือบริหารจัดการให้เข้ากับหลักใดหลักหนึ่ง หรือหลาย ๆ หลักรวมกัน แต่หลักที่ขาดไม่ได้
เลย คือ การใช้หลักคุณธรรมซึ่งเป็นหลักที่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 9 ประการ 
(สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552) 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
ธรรมาภิบาลเป็นหลักการหนึ่งที่สำคัญของการบริหารจัดการของผู้นำที่ควรถือปฏิบัติ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การให้ก้าวหน้า ทั้งนี้ผู้นำจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน และเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ก็จะสามารถหาข้อยุติที ่ส่งผลดีกับ ทุกฝ่าย 
ผลักดันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงาน ยึดการทำงานบนหลักนิติธรรม บริหารงานอย่าง
โปร่งใสบริหารงานให้มีทั้งประสิทธิภาพที่ดีและประสิทธิผลที่เด่นชัดบนทรัพยากรที่เหมาะสม รวมถึง
การแสดงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าเสมอ และเมื่อกระทำสิ่งใดไป   ก็ต้อง
แสดงความรับผิดชอบกับการกระทำไม่ว่าจะดีหรือร้าย ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อีกสิ่งที่จำเป็นต่อภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ คือ จะต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักคุณธรรมเสมอ ซึ่งการสรุป
ดังกล ่าว นำไปสู ่สมมุต ิฐานเกี่ ยวกับความสัมพันธ ์ระหว ่างหลักธรรมาภิบาลของผ ู ้บร ิหาร 
(Governance) กับ ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ (Leadership) ได้ว่า ผู้นำที่ยึดถือหลักธรร
มาภิบาลในการทำงานจะส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ ส่งผลให้สามารถทำงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 3) แนวคิดและทฤษฎีเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 ส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้นำที่ทำให้ผู้นำประสบความสำเร็จในการทำงาน ได้แก่ คุณสมบัติ
ต่อไปนี้ 
  (1)  มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี มีการตัดสินใจที่ดีและมีความสามารถในการพูด 
  (2)  ได้รับความสำเร็จในการศึกษา มีการศึกษาดี และมีสุขภาพด ี
  (3)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีความม่ันคงทางอารมณ์ 
  (4)  มีความมานะพยายามและผลักดันให้บรรลุความสำเร็จ 
  (5)  มีทักษะทางสังคม มีส่วนร่วมในสังคมและปรับตัวให้เข้ากันได้ดีกับกลุ่มและบุคคล
ต่าง ๆ 
  (6)  มีความปรารถนาที่จะมีสถานะตำแหน่งทางสังคมที่ดี 
 คุณลักษณะของผู้นำเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อความเป็นผู้นำ
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถทำให้มีขึ้นได้ Leaders are Made, Not Born มิได้มีมาแต่กำเนิด สามารถ
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การเปลี่ยนแปลงบริบทอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการที่ใช้เป็นเกณฑ์
ได้แก่ 
  (1)  ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 
  (2)  การมีกระบวนการดำเนินการภายในองค์การที่ราบรื่น 
  (3)  การสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ ่นพร้อมต่อการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกได้ดี 
 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะเป็นผู้นำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมานานแล้วว่า ภาวะการเป็นผู้นำนั้น
เป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ภาวะการ
เป็นผู้นำ ประกอบด้วยการศึกษาจากนักวิชาการและนักวิจัยมาแล้วเป็นเวลานาน ทำการศึกษามา
หลายปี ภาวะการเป็นผู้นำมุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ ซึ่งมุ่งศึกษาทางด้าน
พฤติกรรมของผู้นำแต่ละชนิด มุ่งศึกษาทางด้านสถานการณ์ สามารถรวมเป็นทฤษฎีได้มากมาย      
แต่อย่างไรก็ตามความเป็นผู้นำไม่ได้จำกัดเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเท่านั้น การศึกษาทฤษฎีผู้นำแบบ
ต่าง ๆ ไม่ได้ให้คำตอบที่แน่นอนตายตัวว่าผู้นำที่ดีควรเป็นอย่างไร 
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วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับผูน้ำ (The Evaluation of Leadership Theory) 
 

                     
Transformational leadership

                       
          Contingency

                         
       Behavioral styles Theory

                       
          Trait Theory

1950               1960             1970               1980                1990
 

 
ภาพที่ 1 แสดงวิวัฒนาการทางการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นำ 
แหล่งที่มา: เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546. 
 
 ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยสรุป  ได้ว่า 
ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการใช้อิทธิพล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามที่ต้องการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ ทั้งนี้ผู้นำจะต้องมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน
และสามารถชักจูงผู้อื่นให้มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้ความเคารพ  นับ
ถือในแนวความคิดและการกระทำ ทั ้งนี ้การเกิดภาวะผู ้นำที ่พึงประสงค์จะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ทัศนคติที่ดี และทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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                ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

                

                       

                  

                      

 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 
 

 1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ี หน่วยงาน       
การปกครอง จำนวน 48 คน (ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร , 2563) ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) การคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และมีความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) สามารถคำนวณหาจำนวนตัวอย่าง 
ได้ 43 ตัวอย่าง เนื่องจากการจำนวนกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากร
ในเขตพ้ืนที่ที่กำหนด 
 2) การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยนำแบบทดสอบไปทำการปรึกษาและปรับแก้ตามที่อาจารย์ที ่ปรึกษาเสนอแนะให้
ปรับปรุง ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วจากการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดสอบ 
(Pre-test) กับกลุ ่มที ่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่างที ่จะศึกษา จำนวน 30 คน เพ่ือหาค่า      
ความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ทั้งฉบับที่ ∞ = 0.94 แสดงว่าเครื่องมือที่ได้รับ  
การทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 134)  
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 3)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วม ใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ 
 (2) ข้อมูลความคิดเห็นต่อทัศนคติ ธรรมาภิบาล คุณลักษณะ และภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ที่พึงประสงค์ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรมวิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช้แปลความหมาย 
 (3) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีระดับการวัดเป็น Interval Scale ซึ่ง
ได้แก่ ทัศนคติ ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะ กับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของปลัดอำเภอ     
(เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment) กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ (Level of 
Significant) ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 0.05 และ 0.01 
 

ผลการศึกษา 
 

 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่ำกว่า 10 ปี  
 2)  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.17) และเม่ือแยกประเด็น
เป็นรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ข้อ โดยมากที่สุดในข้อ ผู้นำของท่านปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้นำขั้นสูงมีความเหมาะสม (�̅�𝑥=4.37) รองลงมา ผู้นำของท่านมีกระบวนการในการ
ทำงานที่เหมาะสมเป็นผู้นำ และผู้นำของท่านใช้หลักในการทำงานเป็นทีม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน  
(�̅�𝑥=4.23 S.D.=0.65, 0.81) และน้อยที่สุดในข้อ ผู้นำของท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เหมาะสม
เป็นผู้นำ และผู้นำของท่านมีความเข้าใจในปัญหาต่างๆ ในองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (�̅�𝑥=4.05 
S.D.=0.69, 0.75) 
 3) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.18) และเม่ือแยกประเด็น
เป็นรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ข้อ โดยมากที่สุดในข้อ ผู้นำของท่านบริหารงาน
อย่างโปร่งใส (�̅�𝑥=4.37) รองลงมาในข้อ ผู้นำของท่านยึดการทำงานบนหลักนิติธรรม (�̅�𝑥=4.30) และ
น้อยที่สุดในข้อ เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันผู้นำของท่านสามารถหาข้อยุติที่ (�̅�𝑥=4.05) 
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 4) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.42) และเม่ือแยกประเด็น
เป็นรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในข้อ ผู้นำของท่านมีสติปัญญาความรู้ความสามารถ
เหมาะสมเป็นผู้นำ และ ผู้นำของท่านมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ มีคะแนนเฉลี่ยและ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน (�̅�𝑥=4.51) รองลงมามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในข้อ ผู้นำของท่าน
มีการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ ผู้นำของท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้น ำ 
และ ผู้นำของท่านมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ( �̅�𝑥=4.47 
S.D.=0.59, 0.63, 0.70) และน้อยที ่ส ุดในข้อ ผู ้นำของท่านมีคุณลักษณะเฉพาะที ่เหมาะสมแก่       
การเป็นผู้นำ (�̅�𝑥=4.28) 
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.19) และเม่ือแยกประเด็น
เป็นรายข้อ มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากในทุก ๆ ข้อ โดยมากที ่ส ุดในข้อ ผู ้นำของท่านมี
ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้นำระดับสูง (�̅�𝑥=4.33) รองลงมา     
ในข้อ ผู้นำของท่านสามารถแก้ไขปัญหาภายในหน่วยได้ดี ทำให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความเชื ่อใจ          
ในตัวผู ้นำสูง (�̅�𝑥=4.30) และน้อยที ่ส ุดในข้อ ผู ้นำของท่านใช้หลักนิต ิธรรมในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้นำของท่านมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อให้ผลงานออกมาดี เกินความ
คาดหมาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (�̅�𝑥=4.12 S.D.=0.76, 0.79) 
 6) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อทัศนคติ ธรรมาภิบาล และ
คุณลักษณะ กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุก ๆ ด้าน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงในด้านความคิดเห็นต่อ  
ธรรมาภิบาล (r=0.879) รองลงมา คุณลักษณะของปลัดอำเภอ (r=0.803) และมีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างสูงในด้านทัศนคติของปลัดอำเภอ (r=0.757) เรียงตามลำดับ แสดงในตารางที่ 1  
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 4) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.42) และเม่ือแยกประเด็น
เป็นรายข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในข้อ ผู้นำของท่านมีสติปัญญาความรู้ความสามารถ
เหมาะสมเป็นผู้นำ และ ผู้นำของท่านมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ มีคะแนนเฉลี่ยและ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน (�̅�𝑥=4.51) รองลงมามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในข้อ ผู้นำของท่าน
มีการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ ผู้นำของท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้น ำ 
และ ผู้นำของท่านมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ( �̅�𝑥=4.47 
S.D.=0.59, 0.63, 0.70) และน้อยที ่ส ุดในข้อ ผู ้นำของท่านมีคุณลักษณะเฉพาะที ่เหมาะสมแก่       
การเป็นผู้นำ (�̅�𝑥=4.28) 
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) 
ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.19) และเม่ือแยกประเด็น
เป็นรายข้อ มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากในทุก ๆ ข้อ โดยมากที ่ส ุดในข้อ ผู ้นำของท่านมี
ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้นำระดับสูง (�̅�𝑥=4.33) รองลงมา     
ในข้อ ผู้นำของท่านสามารถแก้ไขปัญหาภายในหน่วยได้ดี ทำให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความเชื ่อใจ          
ในตัวผู ้นำสูง (�̅�𝑥=4.30) และน้อยที ่ส ุดในข้อ ผู ้นำของท่านใช้หลักนิต ิธรรมในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้นำของท่านมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อให้ผลงานออกมาดี เกินความ
คาดหมาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (�̅�𝑥=4.12 S.D.=0.76, 0.79) 
 6) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อทัศนคติ ธรรมาภิบาล และ
คุณลักษณะ กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุก ๆ ด้าน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงในด้านความคิดเห็นต่อ  
ธรรมาภิบาล (r=0.879) รองลงมา คุณลักษณะของปลัดอำเภอ (r=0.803) และมีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างสูงในด้านทัศนคติของปลัดอำเภอ (r=0.757) เรียงตามลำดับ แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี  1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อทัศนคติ ธรรมาภิบาล และคุณลักษณะ 
  กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงาน 
  ปกครอง) ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม 
 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ 
ทัศนคติของปลัดอำเภอ   .757** 
ธรรมาภิบาลของปลัดอำเภอ  .879** 
คุณลักษณะของปลัดอำเภอ  .803** 

 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 
 

 7) ข้อเสนอแนะด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความ 
เป็นธรรม มากที่สุด คือมีจริยธรรมสูง ร้อยละ 28.24 รองลงมา มีความเข้าใจผู้อื่น ร้อยละ 25.88   
การทำงานที ่เน้นผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 22.35 มีการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 20.00 และน้อยที ่สุด          
มีความพยายามในการสืบเสาะหาข้อมูล ร้อยละ 3.53 เรียงตามลำดับ 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 1) ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบ   
งานอำนวยความเป็นธรรม กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวย  
ความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของปลัดอำเภอ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของ
ผู ้บริหารที ่พึงประสงค์ในงานอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร โดยเฉพาะทัศนคติเกี ่ยวกับ        
การที่ผู ้นำได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้นำขั ้นสูงมีความเหมาะสม มีกระบวนการในการทำงานที่
เหมาะสมเป็นผู ้นำ และใช้หลักในการทำงานเป็นทีมมีการสื่อสารกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก      
ผู้ใต้บังคับบัญชาเหมาะสมและสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษา
ของ พิจ ักษณา วงศาโรจน์ (2557) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านทัศนคติของผู ้บร ิหารมี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนุก  สิงห์มาตร พิกุล มีมานะ และ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ 
(2560) พบว่า ผู้นำที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีคุณลักษณะ     



184

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

184 

สร้างทีม (Team Work) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิวุธ มีพันธ์ (2559) ผลการศึกษา
พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบภาวะผู ้นำ กับประสิทธิผลของโรงเรียนที ่ได้ร ับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ค่าอิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบ
ภาวะผู้นำด้านการทำงานเป็นทีม ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.94 การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าอิทธิพล
รวม เท่ากับ 0.93 ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษานี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของต่อสมรรถนะ  
ที่จำเป็นสำหรับปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม ว่าควรมีสมรรถนะเพิ่มเติม ได้แก่ 
ควรทำงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ มีการทำงานเป็นทีม และมีความพยายามในการสืบเสาะหาข้อมูล ดังนั้น
ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง 
 2) ผลการศึกษาปัจจัยด้านธรรมาภิบาลของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความเป็นธรรม กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวย  
ความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลของปลัดอำเภอ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
ที ่พึงประสงค์ในงานอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร โดยเฉพาะธรรมาภิบาลเกี ่ยวกับการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดการทำงานบนหลักนิติธรรม ผลักดันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ทำงาน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนุก สิงห์มาตร , พิกุล มีมานะ 
และ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ (2560) พบว่า ผู้นำที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ต้องมีคุณลักษณะ มีอุดมการณ์เท่าทัน กล้าตัดสินใจ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นิวุธ มีพันธ์ (2559) ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบภาวะผู้นำ กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า 
ค่าอิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบภาวะผู้นำด้านการมีอุดมการณ์และ  เป็นแบบอย่างที่ดี มีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.97 และ องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.93 และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ (2558) ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่สำคัญ
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จะต้องมีคุณลักษณะคือ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
อำนวยความยุติธรรม ได้แก่ การอำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรม การอ้างอิงหลักตัว
บทกฎหมายต่างๆ ถือเป็นคุณลักษณะของปลัดอำเภอที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู ้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษานี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของต่อ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรมว่าควรมีสมรรถนะ
เพิ่มเติมได้แก่ ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรมควรเป็นคนที่มีจริยธรรมสูง และมี
ความเข้าใจผู้อื่น ทั้งผู้ใช้บังคับบัญชา และบุคคลผู้มาร้องทุกข์ ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้ง 
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สร้างทีม (Team Work) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิวุธ มีพันธ์ (2559) ผลการศึกษา
พบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบภาวะผู ้นำ กับประสิทธิผลของโรงเรียนที ่ได้ร ับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ค่าอิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบ
ภาวะผู้นำด้านการทำงานเป็นทีม ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.94 การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าอิทธิพล
รวม เท่ากับ 0.93 ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษานี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของต่อสมรรถนะ  
ที่จำเป็นสำหรับปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม ว่าควรมีสมรรถนะเพิ่มเติม ได้แก่ 
ควรทำงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ มีการทำงานเป็นทีม และมีความพยายามในการสืบเสาะหาข้อมูล ดังนั้น
ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง 
 2) ผลการศึกษาปัจจัยด้านธรรมาภิบาลของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความเป็นธรรม กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวย  
ความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านธรรมาภิบาลของปลัดอำเภอ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
ที ่พึงประสงค์ในงานอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร โดยเฉพาะธรรมาภิบาลเกี ่ยวกับการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดการทำงานบนหลักนิติธรรม ผลักดันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ทำงาน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สนุก สิงห์มาตร , พิกุล มีมานะ 
และ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ (2560) พบว่า ผู้นำที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ต้องมีคุณลักษณะ มีอุดมการณ์เท่าทัน กล้าตัดสินใจ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นิวุธ มีพันธ์ (2559) ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวแบบภาวะผู้นำ กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า 
ค่าอิทธิพลทางตรงขององค์ประกอบภาวะผู้นำด้านการมีอุดมการณ์และ  เป็นแบบอย่างที่ดี มีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.97 และ องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.93 และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ (2558) ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่สำคัญ
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จะต้องมีคุณลักษณะคือ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
อำนวยความยุติธรรม ได้แก่ การอำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรม การอ้างอิงหลักตัว
บทกฎหมายต่างๆ ถือเป็นคุณลักษณะของปลัดอำเภอที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู ้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษานี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของต่อ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรมว่าควรมีสมรรถนะ
เพิ่มเติมได้แก่ ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรมควรเป็นคนที่มีจริยธรรมสูง และมี
ความเข้าใจผู้อื่น ทั้งผู้ใช้บังคับบัญชา และบุคคลผู้มาร้องทุกข์ ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้ง 
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 3) ผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความเป็นธรรม กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในงานอำนวย  
ความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของปลัดอำเภอ  มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บรหิาร  
ที่พึงประสงค์ในงานอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชุมพร โดยเฉพาะคุณลักษณะเกี่ยวกับ สติปัญญา
ความรู้ บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีการศึกษาที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ มีสถานภาพทางสังคม    
ที ่เหมาะสม มีคุณลักษณะทางกายที่เหมาะสมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ ่งสอดคล้องกับ         
ผลการศึกษาของ สนุก สิงห์มาตร พิกุล มีมานะ และ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ (2560) พบว่า ผู้นำที่จะ
สามารถพัฒนาภาวะผู ้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีคุณลักษณะมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์         
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ (2558) ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะ
ที่สำคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จะต้องมีคุณลักษณะคือ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ยได้แก่ การเข้าถึงผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น และยังสอดคล้อง
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ยึดการทำงานบนหลักนิติธรรม ผลักดันให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงาน และมีวิสัยทัศน์        
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 2) ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานอำนวยความเป็นธรรม ควรคัดเลือกจากคนที่มีสติปัญญา
ความรู้ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพ การศึกษาที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 3) ปล ัดอำเภอ ผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานอำนวยความเป ็นธรรม ควรทำงานโดยย ึดหลัก  
เป้าหมายตามนโยบายของผู้นำระดับสูง สามารถแก้ไขปัญหาภายในหน่วย มีความสามารถทำให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั ่น และเชื ่อใจ (ทำตามสิ ่งที ่พูดไว้ ให้ค่าในคำสัญญา มีความคงเส้นคงวา           
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มีความซื ่อตรง) มีความยึดหยุ ่นต่อการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี ่ยนแปลงภายนอกมีการ
มอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถกระตุ้นให้ผู้ใต้บั งคับบัญชามีความพยายามใน
การทำงานมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้รับบริการ 
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การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ชรินทร์ทิพย์ ธรรมรงค์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระนี้ “การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบล 2.) เพื ่อศึกษาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบลให้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง
มากยิ่งขึ้น 3.) เพื่อส่งเสริมการทำงานเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบลมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย สอบถาม
พนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู กศน.
ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ตำบลและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 98 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS 
 ผลการศึกษาพบว่า 1.) การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการปฏิบัติหน้าที ่ของบุคลากร ด้านความพร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้าน
งบประมาณ  ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านความคุ้มค่า ในภาพรวมมี
ความคิดเห็นด้วยในการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคือ ด้านคุณภาพของงานและด้านความคุ้มค่า 
ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านความ
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ประชาธิปไตยตำบลมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย สอบถาม
พนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู กศน.
ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ตำบลและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 98 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
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พัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการปฏิบัติหน้าที ่ของบุคลากร ด้านความพร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้าน
งบประมาณ  ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านความคุ้มค่า ในภาพรวมมี
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



189

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ชรินทร์ทิพย์ ธรรมรงค์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระนี้ “การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริม
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พนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู กศน.
ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ตำบลและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 98 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
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พร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านงบประมาณ 2.) แนวทาง
ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้มีบทบาทสำคัญในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม การสร้างขวัญ
และกำลังใจในการทำงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น อีกทั้งขีดความสามารถในการทำ
หน้าที ่ของศูนย์ส ่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ยังไม่เท่ากัน จึงควรพัฒนาและเพิ ่มขีด
ความสามารถเพื ่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โดยการบูรณาการร่วมมือกับเครือข่าย กลุ่มผู้นำสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.
และกลุ่มผู้สูงอายุ 3) เมื่อวิจัยสมบูรณ์ผู้วิจัยจะได้นำข้อมูลเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวทางเพื่อส่งเสริมการทำงานเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบลให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบลมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, บทบาท, เครือข่าย, พลเมือง  
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พนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู กศน.
ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 ตำบลและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 98 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS 
 ผลการศึกษาพบว่า 1.) การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 78 บัญญัติให้ “รัฐพึงส่งเสริมให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ...” รวมทั้งการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่บัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญมี
หลักเกณฑ์และวิธีการแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ประกอบกับ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 (5) กำหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา  และ
องค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ กกต. 
(Vision 2020)  การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ 
 สภาพปัญหา และความจำเป็นต่อการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบล (สศ.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยก
ของชนในชาติ เพื ่อเป็นการให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสร้างจิตสำนึก
ในวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย  ทำให้การเลือกตั้งทุกระดับทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่ควรจะเป็นกระบวนการพิจารณาเลือกสรรคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนทำ
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เพื่อให้การซื้อสิทธิขายเสียงลดจำนวนลงและทำให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง 
 ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง และเพื ่อให้การเลือกตั ้งเป็นไปอย่างสุจริต และเที ่ยงธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เครือข่ายพลเมืองเพ่ือการเลือกตั้ง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลขึ้น เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งการดำเนินการโดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ยังไม่มีการวิเคราะห์หรือวิจัยถึงผลได้
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ และ
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ผลเสียของโครงการนี้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำ
การวิจัยนี้ขึ้น เพื่อวิเคราะห์ผลได้ผลเสียของโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  
 1)  เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล 
 2)  เพ่ือปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้มีบทบาท
สำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 
 3)  เพื่อส่งเสริมการทำงานเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
ให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลมากยิ่งข้ึน 
 

วิธีการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Research) โดยการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิที ่เป็นการสำรวจความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1) รวบรวมเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดตั ้งและดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบล  
 2) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับคณะกรรมการศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาในครั ้งนี ้ เป ็นการศึกษาวิจ ัยเช ิงปริมาณและคุณภาพ   
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเหตุแลผลในการนำข้อมูลที่ได้รับ ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาใช้ในการ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องในเชิงพรรณนา  ซึ่งการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจัดทำ
เป็นรายงานเพ่ือเสนอผู้เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
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 สามารถกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื ่อจัดระดับคะแนนเฉลี ่ย ในช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้ 
                        คะแนนเฉลี่ย              ระดับความคิดเห็น 
   5    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด 
   4    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมาก 
   3    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยปานกลาง 
   2    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยน้อย 
   1    ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 เพื ่อให้การศึกษามีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย และผลจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียงข้อง จึงกำหนดกรอบการวิจัยไว้ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
• เพศ 
• อาย ุ
• ระดับการศึกษา 
• หน้าท่ีใน ศส.ปชต. 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
• ด้านการบริหารจดัการ 
• ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
• ด้านความพร้อมของปัจจยัในการปฏิบัติงาน 
• ด้านงบประมาณ 
• ด้านคุณภาพของงาน 
• ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา 
• ด้านความคุม้ค่า 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

ตัวแปรตาม 
ระดับปัญหาและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษา 
 

 1)  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 (1)  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และหน้าที่ในศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ สรุปได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และ 48.00 ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ  41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
56.10 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล 
คิดเป็นร้อยละ 69.40  
 (2)  การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านความพร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ  
ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านความคุ้มค่า ในภาพรวมมีความคิดเห็น
ด้วยในการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคือ ด้านคุณภาพของงานและด้านความคุ้มค่า ด้านความ
รวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมของ
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านงบประมาณ 
 (2.1)  ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ระดับความคิดเห็น
ด้วยมาก พิจารณารายข้ออยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ การจัดโครงสร้างคณะทำงานฝ่ายต่าง  ๆ มี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา คือ มีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีการ
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจอย่างเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีการระบุหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  
  (2.2)  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ระดับความ
คิดเห็นด้วยมาก พิจารณารายข้ออยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ ท่านมีการตรวจสอบ/ตรวจทานงาน
ก่อนส่งมอบทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ ท่านมาปฏิบัติงานก่อนเวลาเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเสมอและเมื่อเกิดความผิดพลาด ท่านปรับปรุงและแก้ไขงานทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  
ภายในฝ่ายของท่านมีการช่วยเหลือในการทำงานเป็นอย่างดี (การทำงานเป็นทีม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.77  ท่านเข้าใจในหน้าที่ ที ่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ฝ่ายของท่านมี
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บุคลากรที่เพียงพอต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และท่านมีความรู้ ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
  (2.3)  ด้านความพร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
ระดับความคิดเห็นด้วยมาก พิจารณารายข้ออยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีม/คณะทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ มีขั ้นตอนและมาตรการในการดูแลความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีระบบ วิธีการ ในการสื่อสารที่ถูกต้องและเพียงพอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ท่านมีเครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
และระดับความเห็นด้วยปานกลางคือ สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.19 
  (2.4)  ด้านงบประมาณ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ระดับความคิดเห็นด้วยปาน
กลาง พิจารณารายข้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านได้รับงบประมาณทันต่อการใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.38 รองลงมาคือ งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.04 และท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่ท่านได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 
  (2.5)  ด้านคุณภาพงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ท่านปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ งานของท่านไม่เคยถูกตีกลับเพื่อแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และท่าน
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและฝ่ายอื่นนำไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
  (2.6)  ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ระดับความ
คิดเห็นด้วยมาก พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถส่งมอบผลงานได้ในเวลาที่กำหนด 
มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ เมื่อเกิดความผิดพลาดท่านแก้ไขงานได้ในเวลาที่กำหนด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และการสื่อสารและประสานงานไม่เกิดความผิดพลาดจนเกิดความล่าช้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
  (2.7)  ด้านความคุ้มค่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
รองลงมาคือ ท่านมีการเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่มีการสูญหาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
และท่านมีส่วนในการประหยัดวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
 2)  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2  เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า แนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลให้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น โดย
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ระดับความคิดเห็นด้วยมาก พิจารณารายข้ออยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีม/คณะทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ มีขั ้นตอนและมาตรการในการดูแลความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีระบบ วิธีการ ในการสื่อสารที่ถูกต้องและเพียงพอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ท่านมีเครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
และระดับความเห็นด้วยปานกลางคือ สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.19 
  (2.4)  ด้านงบประมาณ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ระดับความคิดเห็นด้วยปาน
กลาง พิจารณารายข้ออยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านได้รับงบประมาณทันต่อการใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.38 รองลงมาคือ งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.04 และท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่ท่านได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 
  (2.5)  ด้านคุณภาพงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ท่านปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ งานของท่านไม่เคยถูกตีกลับเพื่อแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และท่าน
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและฝ่ายอื่นนำไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
  (2.6)  ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ระดับความ
คิดเห็นด้วยมาก พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถส่งมอบผลงานได้ในเวลาที่กำหนด 
มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ เมื่อเกิดความผิดพลาดท่านแก้ไขงานได้ในเวลาที่กำหนด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และการสื่อสารและประสานงานไม่เกิดความผิดพลาดจนเกิดความล่าช้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
  (2.7)  ด้านความคุ้มค่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก คือ ท่านได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
รองลงมาคือ ท่านมีการเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่มีการสูญหาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
และท่านมีส่วนในการประหยัดวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
 2)  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2  เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของ ศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 
 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า แนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลให้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น โดย
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การให้ข้อมูลจากแบบสอบถามในเชิงคุณภาพ พบประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนำเสนอสอดคล้องกับผลจาก
การระดมความคิด กรอบแนวทางในการดำเนินงานการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในด้านการทบทวน พบว่า การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลประสบปัญหาความต่อเนื่องใ นการ
ดำเนินกิจกรรม การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น อีก
ทั้งขีดความสามารถในการทำหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ยังไม่เท่ากัน จึงควร
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทำงานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมมือกับเครือข่าย กลุ่มผู้นำสตรี คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุ 
 3)  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3  เพื่อส่งเสริมการทำงานเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากกลุ่มตัวอย่าง ทำให้ได้ข้อสรุปในประเด็นการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และทราบแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบล  ให้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง
มากยิ่งขึ้น เมื่อวิจัยสมบูรณ์ผู้วิจัยจะได้นำข้อมูลเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างแนวทางเพ่ือส่งเสริมการทำงานเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
ให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลมากยิ่งข้ึน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 1)  การมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายได้ทั้ง 7 ด้าน มี
เพียงด้านงบประมาณที่ระดับความคิดเห็นด้วย อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) มีปัญหากับการทำงานของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบลอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของณสดมภ์ ธิติปรีชา (2560) 
ชี้ให้เห็นว่า โลกาภิวัตน์ กระแสการตื่นตัวทางประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองไทย อันเป็นพลวัตร
ภายในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที ่การเลือกตั ้งในการเมืองไทยที่ยิ ่งทวี
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ความสำคัญมากยิ่งขึ ้น  ทำให้ระบบการเลือกตั้ งและการจัดการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์ในฐานะ
เครื่องมือของการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัศว์ศิริ  ลาปีอี และ
ภาณุ ธรรมสุวรรณ (2563) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการสภาพลเมือง การก่อรูปสมานฉันท์ในพื้นท่ี 
สะท้อนได้จากความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ในบริบททางการเมืองของกลุ่ม/ องค์กรใน
ตำบล ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของสภาพลเมืองตำบลสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย
ที่ประชาชนสามารถใช้อำนาจปกครองดูแลตนเองผ่านช่องทางที่กำหนดได้ 
 2)  ปัจจัยตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบล แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่
ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ ศรีเมือง ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัย
ตัวแปรด้านเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงาน ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
การได้รับการพัฒนาตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มีผลกระทบกับการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3)  แนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความคุ้มค่า องค์กรควรปลูกฝัง
และสร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการมีส่วนร่วมและ
บทบาทของเครือข่ายพลเมือง   ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของเจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์ (2562) กล่าวว่า การกำหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเสนอแนะการเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อสานต่อไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ การร่วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนการตัดสินใจ      การร่วมดำเนิน
กิจกรรม ซึ่งภาครัฐต้องให้ความสำคัญ รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการไปพร้อมกับประชาชน  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณรดา เลิศลบ (2555) ชี้ให้เห็นว่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทันสมัย และตรงประเด็น เพื่อนำสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
กำหนดนโยบายของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่มี เช่น ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นต้น และคาดหวังว่าจะช่วย
ให้เกิดแนวทางการพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียม
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ความสำคัญมากยิ่งขึ ้น  ทำให้ระบบการเลือกตั้ งและการจัดการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์ในฐานะ
เครื่องมือของการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัศว์ศิริ  ลาปีอี และ
ภาณุ ธรรมสุวรรณ (2563) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการสภาพลเมือง การก่อรูปสมานฉันท์ในพื้นท่ี 
สะท้อนได้จากความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ในบริบททางการเมืองของกลุ่ม/ องค์กรใน
ตำบล ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของสภาพลเมืองตำบลสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย
ที่ประชาชนสามารถใช้อำนาจปกครองดูแลตนเองผ่านช่องทางที่กำหนดได้ 
 2)  ปัจจัยตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบล แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่
ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ ศรีเมือง ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัย
ตัวแปรด้านเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงาน ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
การได้รับการพัฒนาตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มีผลกระทบกับการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3)  แนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความคุ้มค่า องค์กรควรปลูกฝัง
และสร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการมีส่วนร่วมและ
บทบาทของเครือข่ายพลเมือง   ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของเจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์ (2562) กล่าวว่า การกำหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเสนอแนะการเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อสานต่อไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการรับรู้ การร่วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนการตัดสินใจ      การร่วมดำเนิน
กิจกรรม ซึ่งภาครัฐต้องให้ความสำคัญ รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการไปพร้อมกับประชาชน  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณรดา เลิศลบ (2555) ชี้ให้เห็นว่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทันสมัย และตรงประเด็น เพื่อนำสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
กำหนดนโยบายของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่มี เช่น ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นต้น และคาดหวังว่าจะช่วย
ให้เกิดแนวทางการพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียม
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ความพร้อมให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยขอนำเสนอแนะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดังนี้ 
  (1)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างชัดเจนแก่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนและกรอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีความต่อเนื่อง เน้นการทำงานได้จริง และสามารถตรวจสอบ
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องกำหนดสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เป็นศูนย์ประสานงานที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  
  (2)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ควรจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้ บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงาน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
  (3)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลควรมีการวางแผนการประชุมแบบมีส่วน
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถผลักดันให้ข้อเรียกร้องของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตำบลเกิดผลสำเร็จจริง นำไปสู่การสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
  (4)  จากผลการวิจัยนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรภายนอก สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลให้มากขึ้น ทันต่อ
เหตุการณ์และนโยบายการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านความพร้อมของปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านความคุ้มค่า 
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 2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  (1)  การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง 
ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานีควรศึกษาพ้ืนที่อำเภออ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่เกิดขึ้น  
  (2)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่
เกี ่ยวข้องที่มีประสบการณ์และความชำนาญหรือศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทำงานของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ในมุมมองของข้าราชการ นักการเมือง และประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้ง 
  (3)  ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ เขียนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วน
ร่วมกับความสำเร็จของการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ บุคคลแรกที่ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คือ 
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนทำให้งานวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร พร้อมให้แง่คิดมุมองที่หลากหลายใน
การปรับแก้งานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ ขอบคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่
ผู้เขียนได้นำมาใช้และอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้  
 ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจ และที่ขาด
เสียไม่ได้ก็คือพนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุร าษฎร์
ธานี ครู กศน.ตำบล ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 11 ตำบลและคณะกรรมการศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที ่อำเภอเมืองฯ ที ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะในหลากหลายแง่มุม ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล 
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 2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  (1)  การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง 
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ธานีควรศึกษาพ้ืนที่อำเภออ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่เกิดขึ้น  
  (2)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมและบทบาทของเครือข่ายพลเมือง ในศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่
เกี ่ยวข้องที่มีประสบการณ์และความชำนาญหรือศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทำงานของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ในมุมมองของข้าราชการ นักการเมือง และประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้ง 
  (3)  ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ เขียนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วน
ร่วมกับความสำเร็จของการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ บุคคลแรกที่ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คือ 
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนทำให้งานวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ได้มีส่วนช่วยเหลอืในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร พร้อมให้แง่คิดมุมองที่หลากหลายใน
การปรับแก้งานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ ขอบคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่
ผู้เขียนได้นำมาใช้และอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้  
 ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจ และที่ขาด
เสียไม่ได้ก็คือพนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุร าษฎร์
ธานี ครู กศน.ตำบล ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 11 ตำบลและคณะกรรมการศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในพื้นที ่อำเภอเมืองฯ ที ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะในหลากหลายแง่มุม ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล 
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(ศส.ปชต.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ MPA สุราษฎร์ธานีสำหรับกำลังใจและ
มิตรภาพที่ดีเสมอมา ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 
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การค้นคว้าอิสระนี้ “การศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความ
อยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและ
โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยให้หน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากรอบบ้าน
ของพระองค์ท่านก่อน และขยายไปยังชุมชนรอบวัง และไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำรุ่น” รุ่นที่ 1 – 3 “เป็นเบ้า 
เป็นแม่พิมพ์” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนจิตอาสาที่สำเร็จหลักสูตรออกไปแล้วนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดี งาม 
และเป็นแกนหลักให้กับจิตอาสาประชาชนทั่วไป ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้กำหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ ขอ้ 2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินการต่อยอดหน่วยงาน
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พระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้สามารถขับเคลื ่อนงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีคำสั ่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 237/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการ  

จิตอาสาตามพระราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 นั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั ้งนี ้มุ ่งประสงค์ที ่จะศึกษาเฉพาะในส่วนของจิตอาสาภัยพิบัติเท่านั ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาขอมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ การทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอ 
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาประสบการณ์การฝึกอบรมของจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อศึกษาทัศนคติใน 
การฝึกอบรม การศึกษาของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ ของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เคย
ผ่านการอบรมที่ในเรื่องการฝึกอบรมจิตอาสามาแล้วอยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ การดับเพลิง 
และการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามลำดับ ข้อมูลทัศนคติในการฝึกอบรม การศึกษา พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง การฝึกอบรม การศึกษา และข้อมูลประสิทธิภาพของจิตอาสาภัยพิบัติ  พบว่า จิตอาสาภัย
พิบัติมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ อยู่ ในระดับ 
ดีกว่าเดิม 
 
คำสำคัญ: ความสำเร็จ, การฝึกอบรม, จิตอาสาภัยพิบัติ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีคำสั ่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 237/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการ  

จิตอาสาตามพระราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 นั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั ้งนี ้มุ ่งประสงค์ที ่จะศึกษาเฉพาะในส่วนของจิตอาสาภัยพิบัติเท่านั ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาขอมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ การทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอ 
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาประสบการณ์การฝึกอบรมของจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อศึกษาทัศนคติใน 
การฝึกอบรม การศึกษาของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ ของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เคย
ผ่านการอบรมที่ในเรื่องการฝึกอบรมจิตอาสามาแล้วอยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ การดับเพลิง 
และการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามลำดับ ข้อมูลทัศนคติในการฝึกอบรม การศึกษา พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง การฝึกอบรม การศึกษา และข้อมูลประสิทธิภาพของจิตอาสาภัยพิบัติ  พบว่า จิตอาสาภัย
พิบัติมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ อยู่ ในระดับ 
ดีกว่าเดิม 
 
คำสำคัญ: ความสำเร็จ, การฝึกอบรม, จิตอาสาภัยพิบัต,ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวคิดจิตอาสาเกิดขึ้นจริงจังและนำมาใช้กระทั ่งรู ้จั กกันในประเทศไทยจากเหตุการณ์
ประสบภัยคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในครั้งนั้นมีอาสาสมัครจำนวนมากจากทั่วประเทศ
และทั่วโลกเข้ามาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อมาระดม
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้ศพ ทำความสะอาดบริเวณชายทะเล 4 จังหวัดภาคใต้ จุดเริ่มต้นของ
กระแสอาสาสมัครครั้งนี้ ทำให้คนไทยเห็นคุณค่าความสำคัญด้านความสามัคคี การมีส่วนร่วม ความมี
คุณธรรม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขสังคม (มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ, ม.ป.ป.; กรรณิกา มาโน, 
2553, น. 5-6; และนันทรัตน์ ปริรัตธรรม, 2553, น. 20) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจการเมือง การปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกล่าวว่า กลไกที่จะ
ทำให้คนพัฒนา คือ ระบบการศึกษา ฉะนั ้นจึงมีการกล่าวถึง “จิ ตสาธารณะ” หรือ “จิตสำนึก
สาธารณะ” มากขึ้น โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติได้ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ แล้วกำหนดให้
ปี 2544 เป็นปีอาสาสมัครสากล (International Year of Volunteer) หรือที่รู้จักว่า “IYV 2001” จึง
ก่อให้เกิดการตื่นตัวไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ประเทศไทยได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดย
รัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีมติเห็นชอบ “ปฏิญญาอาสาสมัครไทย” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2544 ประกอบด้วยสาระสำคัญในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องของอาสาสมัคร
เพิ่มมากขึ้น กำหนดให้ภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งเสริมเสริมและสนับสนุนงานอาสาสมัครอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ความสามารถ อุดมการณ์ และ
คุณธรรม ภาครัฐและเอกชนต้องส่งเสริมการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ภาครัฐต้องจัดให้มี
กฎหมายหรือระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมัคร ให้การคุ้มครองและเอื้อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต่าง ๆ ควรส่งเสริมการทำงานอาสาสมัคร
โดยไม่ถือเป็นวันลา ภาครัฐต้องจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้แทนของภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานอาสาสมัครเป็นกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประสานงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัคร ส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้กล่าวถึง การมีจิตสำนึกสาธารณะไว้ชัดเจนเกี ่ยวกับ
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์อันจะนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ ดีขึ้น 
โดยทั้งนี้ได้เชื่อมโยงไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549-2554) เป็น
แผนที่กำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์การพัฒนาประเทศภายใต้การนำคุณธรรมมาเป็นขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาบ้านเมืองในทุกขั้นตอน โดยระบุไว้แล้วในวสิัยทัศน์ประเทศไทยว่า “สั งคมอยู่เย็นเป็น
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สุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพ และเป็นธรรม” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549, น. 63)  

นอกจากนี้มติคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 4
ธันวาคม 2549 และมติคณะรัฐมนตริวันที่ 30 มกราคม 2550 ได้ประกาศให้  ปี 2550 เป็นวาระ
แห่งชาติ เรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย 
การรณรงค์จิตสำนึก การให้และอาสาช่วยเหลือสังคม การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้าน
การเงินการคลัง การศึกษาและมาตรการเอื้อให้ประชาชน เอกชน ข้าราชการเข้าร่วมงานอาสาสมัคร  
อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานผลักดันจิตอาสา พร้อมกำหนดนโยบายในปี 2550-2552 
โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทการทำงานจิตอาสา เช่น การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนผ่านโครงการ
ครอบครัวเข้มแข็ง ดำเนินงานโดยสถาบันรักลูก บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ค้นหาข้อสรุปมาเป็นชุดความรู้เผยแพร่สู่สังคม (ศูนย์คุณธรรมและสถาบันรักลูก, 2550; มหาวิทยาลัย
บูรพา, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, ม.ป.ป, น. 8-10) 

ในปัจจุบันอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภาคีภาคประชาชน มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่ผ่านมา นอกจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิเม่ือ
วันที่ 27 ธันวาคม 2547 แล้ว ก็ยังมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ อาทิ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 อิทธิพลของ
พายุโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก กำลังสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนล้วนเป็นพลังจากอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้แต่เหตุการณ์ค้นหาและช่วยเหลือ 13 หมูป่า 
ณ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ปี 2561 ซึ่งมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลมาเพ่ือ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานกันอย่างเนืองแน่น นอกจากอาสาสมัครจะเป็นกำลังสำคัญในช่วงการเกิด
เหตุการณ์วิกฤตแล้ว อาสาสมัครยังเป็นกำลังสำคัญให้กับส่วนราชการในการขับเคลื่อนการทำงานจาก
ภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

องค์การสหประชาชาติได้กล่าวถึงประโยชน์ของอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ (ปิยากร หวังมหาพร, 
2556, น. 15-26) ได้แก่  

1)  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาสาสมัครก่อให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจไปสู่สังคม เนื่องจาก
กิจกรรมของอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน อาสาสมัครจึงเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ  

2)  ประโยชน์ทางสังคม อาสาสมัครช่วยสร้างความเหนียวแน่นและความเข้มแข็งของชุมชน
เป็นการส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างประชาชน ช่วยพัฒนาค่านิยมของความมีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่จำเป็นต่อการมีเสถียรภาพของชุมชน นอกจากนั้น อาสาสมัครยังสร้างทุน
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สุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพ และเป็นธรรม” (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549, น. 63)  

นอกจากนี้มติคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 4
ธันวาคม 2549 และมติคณะรัฐมนตริวันที่ 30 มกราคม 2550 ได้ประกาศให้  ปี 2550 เป็นวาระ
แห่งชาติ เรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย 
การรณรงค์จิตสำนึก การให้และอาสาช่วยเหลือสังคม การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้าน
การเงินการคลัง การศึกษาและมาตรการเอื้อให้ประชาชน เอกชน ข้าราชการเข้าร่วมงานอาสาสมัคร  
อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานผลักดันจิตอาสา พร้อมกำหนดนโยบายในปี 2550-2552 
โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทการทำงานจิตอาสา เช่น การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนผ่านโครงการ
ครอบครัวเข้มแข็ง ดำเนินงานโดยสถาบันรักลูก บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ค้นหาข้อสรุปมาเป็นชุดความรู้เผยแพร่สู่สังคม (ศูนย์คุณธรรมและสถาบันรักลูก, 2550; มหาวิทยาลัย
บูรพา, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, ม.ป.ป, น. 8-10) 

ในปัจจุบันอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภาคีภาคประชาชน มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่ผ่านมา นอกจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิเม่ือ
วันที่ 27 ธันวาคม 2547 แล้ว ก็ยังมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ อาทิ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 อิทธิพลของ
พายุโพดุลและคาจิก ิส่งผลให้น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก กำลังสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนล้วนเป็นพลังจากอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้แต่เหตุการณ์ค้นหาและช่วยเหลือ 13 หมูป่า 
ณ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ปี 2561 ซึ่งมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลมาเพ่ือ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานกันอย่างเนืองแน่น นอกจากอาสาสมัครจะเป็นกำลังสำคัญในช่วงการเกิด
เหตุการณ์วิกฤตแล้ว อาสาสมัครยังเป็นกำลังสำคัญให้กับส่วนราชการในการขับเคลื่อนการทำงานจาก
ภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

องค์การสหประชาชาติได้กล่าวถึงประโยชน์ของอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ (ปิยากร หวังมหาพร, 
2556, น. 15-26) ได้แก่  

1)  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาสาสมัครก่อให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจไปสู่สังคม เนื่องจาก
กิจกรรมของอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน อาสาสมัครจึงเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ  

2)  ประโยชน์ทางสังคม อาสาสมัครช่วยสร้างความเหนียวแน่นและความเข้มแข็งของชุมชน
เป็นการส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างประชาชน ช่วยพัฒนาค่านิยมของความมีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่จำเป็นต่อการมีเสถียรภาพของชุมชน นอกจากนั้น อาสาสมัครยังสร้างทุน
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ทางสังคม (Social Capital) ลักษณะการทำงานของอาสาสมัครเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบัน เป็นการทำงานในเชิงรุก ทำหน้าที่ระบุปัญหาของสังคมและความต้องการของชุมชน 
โดยที่อาสาสมัครสามารถดำเนินการก่อนที่หน่วยงานต่าง ๆ และรัฐบาลจะเข้าไปให้บริการ การบุกเบิก
ของอาสาสมัครเป็นการดำเนินงานที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องประเพณี กฎเกณฑ์ การคำนึงถึงผลกำไรหรือ
ความพร้อมของทุนเบื้องต้น  

3)  ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การเป็นอาสาสมัครทำให้ได้พบเพื่อนใหม่ เรียนรู้ทักษะ 
ใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความม่ันใจและการยอมรับ รวมทั้งงานอาสาสมัครยังเป็นการนำประโยชน์ไปสู่ผู้ที่ถูก
กีดกันทางสังคม เช่น คนพิการ คนว่างงาน ผู้สูงอายุ คนเกษียณอายุ โดยช่วยนำบุคคลที่ถูกแบ่งแยก
ออกไปจากสังคมให้กลับเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่ม ทำให้บุคคลเหล่านั้นรู้สึกว่าตัวเองยังมี
บทบาทอยู่ในสังคมจากความสำคัญของอาสาสมัคร   

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความ
อยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและ
โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพ่ือให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยให้หน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากรอบบ้าน
ของพระองค์ท่านก่อน และขยายไปยังชุมชนรอบวัง และไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำรุ่น” รุ่นที่ 1 – 3 “เป็นเบ้า 
เป็นแม่พิมพ์” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนจิตอาสาที่สำเร็จหลักสูตรออกไปแล้วนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
และเป็นแกนหลักให้กับจิตอาสาประชาชนทั่วไป ประกอบกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
ข้อ 2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนรว่ม
ทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินการต่อยอดหน่วยงานพระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้สามารถขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 
237/2562 ลงวันที ่ 10 กันยายน 2562 แต่งตั ้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ความสุขของประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรอง
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ประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการ (ศูนย์ประสานงานจิตอาสา
กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.) 

จิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  (หน่วยราชการในพระองค์, ม.ป.ป.) 
1)  จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ของแต่ละช ุมชนให้ม ีค ุณภาพชีว ิตและความเป็นอยู ่ท ี ่ด ีข ึ ้น  ไม ่ว ่าจะเป ็นกิจกรรมบำเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ แบ่งตามภารกิจงานเป็น 
8 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 (1)  จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยของศาสน
สถานหรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่
สร้างความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 (2)  จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่นำ
ความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชน
นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

 (3)  จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น กิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณพระ
ลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอ รัก คลายความหนาว งานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนาน
ไทย เป็นต้น 

 (4)  จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง กลุ ่มงานจิตอาสาที ่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวย ความสะดวกด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

 (5)  จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและ
อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ 

 (6)  จิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุน หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน 
อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย จัดหาหรือบริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน 

 (7) จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์  
ให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรม รวมถึงดูแลต้อนรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม 
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ประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการ (ศูนย์ประสานงานจิตอาสา
กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.) 

จิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  (หน่วยราชการในพระองค์, ม.ป.ป.) 
1)  จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ของแต่ละช ุมชนให้ม ีค ุณภาพชีว ิตและความเป็นอยู ่ท ี ่ด ีข ึ ้น  ไม ่ว ่าจะเป ็นกิจกรรมบำเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ แบ่งตามภารกิจงานเป็น 
8 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 (1)  จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยของศาสน
สถานหรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่
สร้างความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 (2)  จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่นำ
ความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชน
นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

 (3)  จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่
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เผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น กิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณพระ
ลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอ รัก คลายความหนาว งานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนาน
ไทย เป็นต้น 

 (4)  จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง กลุ ่มงานจิตอาสาที ่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวย ความสะดวกด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

 (5)  จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและ
อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ 

 (6)  จิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุน หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน 
อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย จัดหาหรือบริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน 

 (7) จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์  
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 (8)  จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน
และช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน  การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุ
การจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ 

2)  จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ 
เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นท่ีโดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ
ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

3)  จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงาน
พระราชพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  รวมทั้งการเตรียมการ 
การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จฯ นั้น ๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์

การทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

2)  เพื่อศึกษาประสบการณ์การฝึกอบรมของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3)  เพ่ือศึกษาทัศนคติในการฝึกอบรม การศึกษาของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4)  เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้าน
เวลา ด้านวิธีการของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 
การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รวมทั้งการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตดังนี้ 

1)  ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2)  สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานจิตอาสา เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ และจิตอาสา 
3)  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาการบริงานจิตอาสา และปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันของจิตอาสา 
4)  สรุปผลการศึกษา 
ในการศึกษาเรื่อง การฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้กำหนด
กรอบการศึกษา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
1.    
2.     
3.              
4.      
5.               
6.                 

            
           

          
           

                               
1.                 
2.         
3.            
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1.    
2.     
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1.                 
2.         
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ผลการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การแปลผลความหมาย 
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. ของการศึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ทั้งหมด 200 คน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (1) จำแนกตามเพศได้เป็น เพศชาย จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 และเพศหญิง 
จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 โดยที่จิตอาสาที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย 

 (2) จำแนกตามช่วงอายุได้เป็น อายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 อายุ 
25 - 30 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 อายุ 31 - 35 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 อายุ 36 
- 40 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อายุ 41 - 45 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23  อายุ
มากกว่า 45 ปี จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุมากกว่า 
45 ปี รองลงมาคืออายุ 41 - 55 ปี และอายุ 36 – 40 ปี ตามลำดับ 

 (3) จำแนกตามระดับการศึกษาได้เป็น ระดับการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 14 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอนุปริญญาตรี/ปวส. ตามลำดับ 

 (4) จำแนกตามระดับการศึกษาได้เป็น ระดับการศึกษาอนุปริญญาตรี/ปวส. จำนวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 14 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอนุปริญญาตรี/ปวส. ตามลำดับ 

 (5) จำแนกตามระดับรายได้ดังนี้ รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 รายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 116  คน คิดเป็นร้อยละ 58 
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายได้ต่อเดือนมากกว่า  
30,000 บาท จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  
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10,000 - 20,000 บาท รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 และรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท 
ตามลำดับ 

 (6) จำแนกตามประสบการณ์การทำงานได้เป็น ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี 
จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 ประสบการณ์การทำงาน 5 - 10 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.5 ประสบการณ์การทำงาน 11 - 15 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ประสบการณ์การ
ทำงาน มากกว่า 15 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 โดยที ่ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี ประสบการณ์การทำงาน 5 - 10 ปี และประสบการณ์การทำงาน 
11 – 15 ปี ตามลำดับ 

 (7) จำแนกตามการประกอบอาชีพได้เป็น อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 รับราชการ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 รับจ้าง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อื่น ๆ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
และประกอบอาชีพรับราชการ ตามลำดับ 

2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการศึกษาเพื่อศึกษาประสบการณ์การฝึกอบรมของจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา การดับเพลิง การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐม
พยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น การสอนงาน (พี่สอนน้อง) การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านอ่ืน ๆ และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

3) วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติในการฝึกอบรม การศึกษาของจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า  

 (1) การได้รับการฝึกอบรมทำให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การได้รับ
การศึกษาทำให้ได้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น การได้รับการฝึกอบรมทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น การเข้า
รับการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้  การ
ได้รับการฝึกอบรมทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากขึ้น การได้รับการฝึกอบรมทำให้การพัฒนา
ฝีมือการทำงานดี การได้รับการฝึกอบรมทำให้บุคลิกภาพในการทำงานดี การได้รับการศึกษาทำให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น การได้รับการฝึกอบรมช่วยให้มีขีดความสามารถในการทำงานมากขึ้น 
การเข้ารับการฝึกอบรมทำให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  การได้รับการฝึกอบรม
ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามลำดับ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  



211

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

210 

10,000 - 20,000 บาท รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 และรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท 
ตามลำดับ 

 (6) จำแนกตามประสบการณ์การทำงานได้เป็น ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี 
จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 ประสบการณ์การทำงาน 5 - 10 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.5 ประสบการณ์การทำงาน 11 - 15 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ประสบการณ์การ
ทำงาน มากกว่า 15 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 โดยที ่ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี ประสบการณ์การทำงาน 5 - 10 ปี และประสบการณ์การทำงาน 
11 – 15 ปี ตามลำดับ 

 (7) จำแนกตามการประกอบอาชีพได้เป็น อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 รับราชการ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 รับจ้าง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อื่น ๆ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
และประกอบอาชีพรับราชการ ตามลำดับ 

2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการศึกษาเพื่อศึกษาประสบการณ์การฝึกอบรมของจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา การดับเพลิง การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐม
พยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น การสอนงาน (พี่สอนน้อง) การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านอ่ืน ๆ และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

3) วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติในการฝึกอบรม การศึกษาของจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า  

 (1) การได้รับการฝึกอบรมทำให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การได้รับ
การศึกษาทำให้ได้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น การได้รับการฝึกอบรมทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น การเข้า
รับการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้  การ
ได้รับการฝึกอบรมทำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากขึ้น การได้รับการฝึกอบรมทำให้การพัฒนา
ฝีมือการทำงานดี การได้รับการฝึกอบรมทำให้บุคลิกภาพในการทำงานดี การได้รับการศึกษาทำให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น การได้รับการฝึกอบรมช่วยให้มีขีดความสามารถในการทำงานมากขึ้น 
การเข้ารับการฝึกอบรมทำให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  การได้รับการฝึกอบรม
ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามลำดับ อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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 (2) การได้รับการฝึกอบรมทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญและมีทักษะ ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น    การได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมช่วยส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน  การ
ได้รับการฝึกอบรมทำให้มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น ตามลำดับ อยู่ในระดับเห็นด้วย 

4) วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ของการศึกษาเพ่ือศึกษาผลสำเร็จของการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (1) ด้านคุณภาพของงาน มีความถูกต้องตามที่องค์กรมอบหมาย คุณภาพของงานตรง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คุณภาพของงานตรงตามเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลงานเพ่ือใช้
ประเมินคุณภาพงาน ผลงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กร ตามลำดับ อยู่ในระดับดีกว่าเดิม 

 (2) ด้านเวลา สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วช่วยลดความซับซ้อนและความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน  ความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาในการปฏิบัติงานทำงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
และลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ อยู่ในระดับดีกว่าเดิม 

 (3) ด้านวิธ ีการ สามารถวางแผนการทำงานตามแบบแผนที ่องค์กรกำหนดไว้ นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญของงาน นำ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป และปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด ตามลำดับ อยู่ในระดับดขีึ้นกว่าเดิม 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลจากการศึกษาเรื่อง ผลสำเร็จของการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
  1) ผู ้ที ่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 45 ปี มีอยู ่ในระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีประสบการณ์การทำงาน ต่ำกว่า 5 
ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรรณิการ์ เสมมณี (2545) ศึกษา
เรื่องความต้องการการฝึกอบรมของข้าราชการสายงานนักวิชาการที่ดิน ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายทะเบี ยน 
สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน จากผลการศึกษาพบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลกับความต้องการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่
ส่งผลให้ความต้องการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่แตกต่างกันและใน
ระดับตำแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์ทำงาน และ ประสบการณ์ในการทำงาน ส่งผลให้ความ
ต้องการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่แตกต่างกัน 
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2) การวิเคราะห์ประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติสว่นใหญ่ได้รับการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รองลงมาคือ การดับเพลิง และการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งอยู่ในระดับมาก แต่
สำหรับความคิดเห็นของผู้ศึกษานั้นเห็นว่า สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการให้
ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในการฟังบรรยายของ จิตอาสา 904 หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่ง 
ผู้ศึกษาขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

3) ทัศนคติในการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษา จิตอาสาภัยพิบัติท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีทัศนคติในการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษา ในด้านการได้รับการศึกษาทำให้สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สร้างความสัมพันธ์กับจิตอาสาภัยพิบัติ ด้วยการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือที่จะได้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในพื้นท่ี ในกรณีที่เกิดเหตุในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1) ควรศึกษาความสัมพันธ์ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน  อาชีพ กับ

ประสิทธิภาพในการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติ 
2)  ควรศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติของจังหวัด  สุ

ราษฎร์ธานี ให้ครบทั้ง 19 อำเภอ เพ่ือนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและใหคำปรึกษาแนะนำ 
อย่างดียิ ่งจาก ศาสตราจารย ดร.อุดม ทุมโฆสิต ที่ปรึกษาการคนคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด 
ความรู แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองต่าง ๆ ตลอดทั้งใหความเมตตา
และกำลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารยในวันนำเสนอการคนคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ 
ใหขอเสนอแนะที่มีคุณคา ซึ่งทำใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให  
ขอเสนอแนะ จนทำใหการคนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
พ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2) การวิเคราะห์ประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติสว่นใหญ่ได้รับการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รองลงมาคือ การดับเพลิง และการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งอยู่ในระดับมาก แต่
สำหรับความคิดเห็นของผู้ศึกษานั้นเห็นว่า สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการให้
ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในการฟังบรรยายของ จิตอาสา 904 หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่ง 
ผู้ศึกษาขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

3) ทัศนคติในการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษา จิตอาสาภัยพิบัติท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีทัศนคติในการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษา ในด้านการได้รับการศึกษาทำให้สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สร้างความสัมพันธ์กับจิตอาสาภัยพิบัติ ด้วยการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือที่จะได้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในพื้นท่ี ในกรณีที่เกิดเหตุในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1) ควรศึกษาความสัมพันธ์ในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน  อาชีพ กับ

ประสิทธิภาพในการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติ 
2)  ควรศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติของจังหวัด  สุ

ราษฎร์ธานี ให้ครบทั้ง 19 อำเภอ เพ่ือนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะไดร้ับความกรุณาและใหคำปรึกษาแนะนำ 
อย่างดียิ ่งจาก ศาสตราจารย ดร.อุดม ทุมโฆสิต ที่ปรึกษาการคนคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด 
ความรู แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองต่าง ๆ ตลอดทั้งใหความเมตตา
และกำลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารยในวันนำเสนอการคนคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ 
ใหขอเสนอแนะที่มีคุณคา ซึ่งทำใหการคนควาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให  
ขอเสนอแนะ จนทำใหการคนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
พ้ืนที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รุน 28 ทุกท่าน ที่มีสวนช่วยเหลือและใหกำลังใจแกผู้เขียนด้วยดี 
เสมอมา 

ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ใหการสนับสนุนและใหกาลังใจอย่างดียิ่ง 
ประโยชนและคุณคาของการคนควาอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขออุทิศสวนกุศลและคุณความดีนี้แกคุณพอ 
คุณแม่ ผู้ใหกำเนิดและใหชีวิตที่ดีแกผู้เขียนตลอดมา  

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กรรณิกา มาโน. (2553). ความหมายของชีวิตกับจิตอาสา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้

ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ เชียงใหม่. 
กรรณิการ์ เสมมณี. (2545). ความต้องการการฝึกอบรม ของข้าราชการสายงานนักวิชาการที่ดิน ที่

ปฏิบัติงานในฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดิน กรมท่ีดิน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2557). การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัด
สวัสดิการสังคม: หนทางการสร้างความปรองดองในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2546). กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร. กรุงเทพฯ:  
เอ็กซเปอร์เน็ท. 

ดนัย เทียนพุฒ. (2540). กลยุทธ์การพัฒนาคนสำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก์. 
ดนัย เทียนพุฒ. (2542). ส่องโลกทรรศนักบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี. (2543). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่ีมีต่อการรับบริการสื่อ

วิดีทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 

นันทรัตน์ ปริรัตธรรม. (2553). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่รับ
ทุนการศึกษาสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

บุญชู โสดา. (2545). การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. 



214

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

214 

บุษบา สถิรปัญญา. (2553). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 

ประชุม สุวัติถี. (2551). การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

ปิยากร หวังมหาพร. (2556). พัฒนาการเชิงนโยบายอาสาสมัครไทย: จากความม่ันคงสู่การพัฒนา
สังคม. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 10(2), 15-26. 

พะยอม วงศ์สารศรี. (2545). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุภายง. 
พัฒนา สุขประเสริฐ. (2541). กลยุทธ์ในการฝึกอบรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัจจุบัน. ใน การมีส่วนร่วมของประชาขนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 
มงคล จันทร์ส่อง. (2544). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ. (ม.ป.ป.). จิตอาสาคืออะไร. สืบค้นจาก http://www.csrcom.com 
/articles/view/36 

ยงยุทธ ชื่นตา. (2542). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท ไทย
คอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ. 

วรรณา วงษ์วานิช. (2549). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วันทนา เนาว์วัน. (2548). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ. 
วิลาวรรณ รพีพิศาล. (2547). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2547). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะช้าง จังหวัด

ตราด. กรุงเทพฯ: บุญศิริ. 
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. (2551). ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ศึกษากรณี: มูลนิธิพุทธฉือจี้ 

ไต้หวัน. กรุงเทพฯ: เชน ปริ้นติ้ง. 



215

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

214 

บุษบา สถิรปัญญา. (2553). ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 

ประชุม สุวัติถี. (2551). การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

ปิยากร หวังมหาพร. (2556). พัฒนาการเชิงนโยบายอาสาสมัครไทย: จากความม่ันคงสู่การพัฒนา
สังคม. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 10(2), 15-26. 

พะยอม วงศ์สารศรี. (2545). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุภายง. 
พัฒนา สุขประเสริฐ. (2541). กลยุทธ์ในการฝึกอบรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัจจุบัน. ใน การมีส่วนร่วมของประชาขนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 
มงคล จันทร์ส่อง. (2544). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ. (ม.ป.ป.). จิตอาสาคืออะไร. สืบค้นจาก http://www.csrcom.com 
/articles/view/36 

ยงยุทธ ชื่นตา. (2542). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท ไทย
คอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ. 

วรรณา วงษ์วานิช. (2549). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วันทนา เนาว์วัน. (2548). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ. 
วิลาวรรณ รพีพิศาล. (2547). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2547). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะช้าง จังหวัด

ตราด. กรุงเทพฯ: บุญศิริ. 
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. (2551). ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ศึกษากรณี: มูลนิธิพุทธฉือจี้ 

ไต้หวัน. กรุงเทพฯ: เชน ปริ้นติ้ง. 

215 

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. (2556). รูปแบบและแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
แห่งชาติและสถาบันการจัดการและอบรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ศูนย์คุณธรรมและสถาบันรักลูก. (2550). เมล็ดพันธุ์แผ่นดิน. กรุงเทพฯ: รักลูก. 
ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม. (ม.ป.ป.). ความเป็นมา. สืบค้นจาก https://www. 

moj.go.th/view/36756. 
สถิต บุญมี (2550) การศึกษาทัศนคติต่อการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

คลังสินค้า (FA) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 

สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะก่ัว. (2550). เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์. (2551). สาระสำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร. กรุงเทพฯ: สามเจริญ
พาณิชย์. 

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. (2537). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เอ็ม. ที. เพรส. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2549). รายงานการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545 - 2549). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

สุจิตรา ธนานันท์. (2551). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส. 
หน่วยราชการในพระองค์. (ม.ป.ป.). ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ. 

สืบค้นจาก https://www.royaloffice.th/จิตอาสา/เรื่องควรรู้/ประวัติความเป็นมา. 
อภิญญา ศักดินันท์. (2557). ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน 

(อปพร.) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย. 

 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

ชาติกล้า นกเอี้ยงทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) โดยใช้ข้อมูลเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาคำตอบของสาเหตุของการเบี่ยงเบนออก
จากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7, การเพิ่มคุณค่าจากการประยุกต์ใช้ 
AL ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกบินของ 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยคัดเลือกตัวแทนนักบินจาก ครูการบิน 2 คน หัวหน้าหมู่บิน 2 คน ลูกหมู่บิน  
2 คน นักบินฝึกบินพร้อมรบ 1 คน นายทหารตรวจสอบมาตรฐานนักบินขับไล่ 1 คน และผู้วิจัยอีก 1 คน 
รวม 9 คน พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดย
มีการพบปะจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำ
ให้กระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึง
ประสงค์ ครั้งที่ 2 ได้รวบรวมและสรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักบิน ร่วมกัน
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ และแนวทาง
การพัฒนากระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 ครั้งที่ 3 การกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 ทดลองปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่ทางกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ในส่วนของแนวทางการพัฒนา
กระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 กำลังจะพัฒนากระบวนการฝึกบินใหม่ ครั้งสุดท้ายคือ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผล
การปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกในการดำเนินการพัฒนากระบวนการฝึกบิน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะ
หาแนวทางแก้ไขในปัญหาของแต่ละส่วน โดยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพกระบวนทัศน์ที่เกิดจากผลของการ
ประชุมในครั้งท่ี 1-3 เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7  
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การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

ชาติกล้า นกเอี้ยงทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) โดยใช้ข้อมูลเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาคำตอบของสาเหตุของการเบี่ยงเบนออก
จากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7, การเพิ่มคุณค่าจากการประยุกต์ใช้ 
AL ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกบินของ 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยคัดเลือกตัวแทนนักบินจาก ครูการบิน 2 คน หัวหน้าหมู่บิน 2 คน ลูกหมู่บิน  
2 คน นักบินฝึกบินพร้อมรบ 1 คน นายทหารตรวจสอบมาตรฐานนักบินขับไล่ 1 คน และผู้วิจัยอีก 1 คน 
รวม 9 คน พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดย
มีการพบปะจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำ
ให้กระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึง
ประสงค์ ครั้งที่ 2 ได้รวบรวมและสรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักบิน ร่วมกัน
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ และแนวทาง
การพัฒนากระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 ครั้งที่ 3 การกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 ทดลองปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่ทางกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ในส่วนของแนวทางการพัฒนา
กระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 กำลังจะพัฒนากระบวนการฝึกบินใหม่ ครั้งสุดท้ายคือ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผล
การปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกในการดำเนินการพัฒนากระบวนการฝึกบิน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะ
หาแนวทางแก้ไขในปัญหาของแต่ละส่วน โดยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพกระบวนทัศน์ที่เกิดจากผลของการ
ประชุมในครั้งท่ี 1-3 เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

ชาติกล้า นกเอี้ยงทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) โดยใช้ข้อมูลเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาคำตอบของสาเหตุของการเบี่ยงเบนออก
จากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7, การเพิ่มคุณค่าจากการประยุกต์ใช้ 
AL ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกบินของ 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยคัดเลือกตัวแทนนักบินจาก ครูการบิน 2 คน หัวหน้าหมู่บิน 2 คน ลูกหมู่บิน  
2 คน นักบินฝึกบินพร้อมรบ 1 คน นายทหารตรวจสอบมาตรฐานนักบินขับไล่ 1 คน และผู้วิจัยอีก 1 คน 
รวม 9 คน พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดย
มีการพบปะจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำ
ให้กระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึง
ประสงค์ ครั้งที่ 2 ได้รวบรวมและสรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักบิน ร่วมกัน
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ และแนวทาง
การพัฒนากระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 ครั้งที่ 3 การกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 ทดลองปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่ทางกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ในส่วนของแนวทางการพัฒนา
กระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 กำลังจะพัฒนากระบวนการฝึกบินใหม่ ครั้งสุดท้ายคือ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผล
การปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกในการดำเนินการพัฒนากระบวนการฝึกบิน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะ
หาแนวทางแก้ไขในปัญหาของแต่ละส่วน โดยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพกระบวนทัศน์ที่เกิดจากผลของการ
ประชุมในครั้งท่ี 1-3 เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7  
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ผลการศึกษาพบสาเหตุของการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ ของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงภารกิจบ่อยครั ้ง การกำหนดข้าศึกสมมุติยังไม่
เหมาะสมต่อภัยคุกคาม การจัดการการซ่อมบำรุงไม่สอดคล้องกับความต้องการอากาศยานของฝ่าย
ยุทธการ หลักสูตรการบินยังไม่สมบูรณ์ เอกสารการบรรยายสรุปก่อนทำการบินมีความหลากหลาย, 
ความเข้าใจของนักบินถึงรายละเอียดการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน และปัญหาทางด้านทักษะการบิน
รายบุคคล ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยทางด้านการจัดการ 47.1%, ปัจจัยทางด้าน
เอกสารการบิน 44.1% และปัจจัยทางด้านบุคลากร 8.8% โดยการแก้ไขการเบี่ยงเบนออกจากนั้น 
กลุ่มการเรียนรู้ได้ศึกษาหาข้อมูล จากหลักสูตรการฝึกบิน ของกองทัพอากาศสหรัฐ และแคนาดา เพ่ือ
วิเคราะห์ให้เกิดความลงตัวกับทรัพยากร ที่ฝูงบินมี จึงเกิดเป็น กระบวนทัศน์แนวทางการพัฒนา
กระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกบิน และมีความคุ้มค่า
ต่องบประมาณท่ีเสียไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งยุทธวิธีการรบ  

การเพิ่มคุณค่าจากประยุกต์ใช้ AL ในกระบวนการฝึกบิน การปฏิบัติเดิมของฝูงบิน มีการ
ทบทวนก่อน-หลังการปฏิบัติ ที่นักบินทุกคนต้องทำหลังเสร็จสิ้นภารกิจการบิน แต่ยังคงก่อให้เกิดการ
เบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ โดยจากการศึกษา AL สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง
กระบวนการฝึกบิน มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสื่อสาร 2 ทาง  
ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเพ่ิม
คุณค่าท่ีเกิดข้ึนนั้น ส่งผลโดยตรงทั้งระดับบุคคล ระดับฝูงบิน ระดับกองทัพอากาศ และระดับสังคม 

กระบวนการแก้ไขการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ กลุ่มการเรียนรู้ได้
ระบุให้ดำเนินการวางแผนการฝึกบินให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง การวางแผนรายละเอียด
ความต้องการอากาศยาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารการซ่อมบำรุงนำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติ การจัดทำ
หลักสูตรการบินใหม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น การกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูลการ
บรรยายสรุปก่อนทำการบิน และการพัฒนาทักษะบุคคลตามแบบของ Airmanship Model ผ่าน
ทางการทบทวนก่อนการปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ แนวทางการพัฒนากระบวนการฝึกบิน  ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 เริ่มต้นจากกองทัพอากาศกำหนดภารกิจให้ฝูงบินปฏิบัติ ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ในการ
เตรียมความพร้อมทางด้านการใช้กำลังทางอากาศ ประการต่อมาคือฝ่ายการข่าว ดำเนินการทางดา้น
ข่าวกรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวกรองยุทธวิธี เพื่อใช้เป็นการกำหนดหลักสูตรการฝึกบิน  ที่มีความ
สอดคล้องต่อภัยคุกตามจริงแล้วจึงนำไปฝึกบินประการสุดท้าย คือยุทธวิธีการรบของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ซึ่งเป็นหนทางในการเอาชนะข้าศึก ที่ได้รับจาก เที่ยวบินที่ใช้ในการฝึกบิน ดังนั้นแล้ว เมื่อ
เกิดยุทธวิธีการรบ โดยเกิดจากการฝึกเหมือนรบ ก็เป็นเครื่องรับประกันได้ว่า หากเกิดภัยคุกคามขึ้นใน
ชีวิตจริง ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จะได้มาซึ่งชัยชนะเสมอ เพ่ือมอบคุณค่าสาธารณะทางด้านความมั่นคง 
ให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

ชาติกล้า นกเอี้ยงทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) และการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) โดยใช้ข้อมูลเอกสารแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสวงหาคำตอบของสาเหตุของการเบี่ยงเบนออก
จากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7, การเพิ่มคุณค่าจากการประยุกต์ใช้ 
AL ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกบินของ 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยคัดเลือกตัวแทนนักบินจาก ครูการบิน 2 คน หัวหน้าหมู่บิน 2 คน ลูกหมู่บิน  
2 คน นักบินฝึกบินพร้อมรบ 1 คน นายทหารตรวจสอบมาตรฐานนักบินขับไล่ 1 คน และผู้วิจัยอีก 1 คน 
รวม 9 คน พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดย
มีการพบปะจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำ
ให้กระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึง
ประสงค์ ครั้งที่ 2 ได้รวบรวมและสรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักบิน ร่วมกัน
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ และแนวทาง
การพัฒนากระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 ครั้งที่ 3 การกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 ทดลองปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่ทางกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ในส่วนของแนวทางการพัฒนา
กระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 กำลังจะพัฒนากระบวนการฝึกบินใหม่ ครั้งสุดท้ายคือ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผล
การปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกในการดำเนินการพัฒนากระบวนการฝึกบิน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะ
หาแนวทางแก้ไขในปัญหาของแต่ละส่วน โดยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพกระบวนทัศน์ที่เกิดจากผลของการ
ประชุมในครั้งท่ี 1-3 เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ประกอบไปด้วย ภาวะผู้นำของฝูงบิน 
701 กองบิน ที่จะมอบผ่านนโยบายการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่จะคอยผลักดันให้เกิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ และประการสุดท้ายคือกลยุทธที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดหาทางการ
ปฏิบัติในกระบวนการฝึกบิน ตามกระบวนทัศน์การพัฒนากระบวนการฝึกบิน 

 
คำสำคัญ: กระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 
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บทนำ 
 

 ฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีหน้าที ่เตรียมการ และปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ ตามที ่
กองทัพอากาศมอบหมาย เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  โดย
ในทุกวัน นักบินฝูงบิน 701 กองบิน 7 จะทำการฝึกบิน โดยกระบวนการฝึกบินของ ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 เพ่ือวัตถุประสงค์ของการให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หากประเทศชาติจำเป็นต้องใช้กำลังทางอากาศ 
ดังนั้นแล้วการเบี่ยงเบนออกจาก กระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ ย่อมทำให้ กองทัพอากาศ ไม่
สามารถรองรับผลการปฏิบัติได้ หาจจำเป็นต้องใช้กำลังทางอากาศ  โดยกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 ประกอบไปด้วย หลักสูตรการฝึกบิน (Syllabus), การอบรมภาควิชาการ, การฝึกบิน
ด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง, การจัดตารางบิน, การฝึกบินภาคอากาศ, นิรภัยการบิน, การตรวจสอบ
มาตรฐานการบิน, ข้อมูลทางด้านยุทธวิธีการบิน ฯลฯ 
 การเกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีความยุ่งยากมากขึ้นในการทำงาน 
ใช้ทรัพยากรมากขึ้น ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งผลของการปฏิบัติภารกิจ เกิดข้อผิดพลาดใน
เรื่องเดิมบ่อยครั้ง ดังนั้นแล้วการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และ
กองทัพอากาศ เนื่องจากฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีหน้าที่เตรียมการ และปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ 
ตามที่กองทัพอากาศมอบหมาย เพ่ือรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
ซึ่งปัญหาในกระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ปัจจัยหลักคือการจัดการกระบวนการฝึกบิน 
เนื่องจากต้องบริหารงานที่มีความเกี่ยวข้องกันในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น การบริหารทรัพยากร
นักบิน, การบริหารการซ่อมบำรุงอากาศยาน, การบริหารความเสี่ยง ฯลฯจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (AL) เป็นเคร่ืองมือในการทำให้กระบวนการฝึกบิน ของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 สามารถปฏิบัติตามหลักนิยมของกองทัพอากาศ ประสงค์ ซึ่งความล้มเหลวใน
การปฏิบัติภารกิจ หรือการสูญเสียอากาศยานรบหลักของกองทัพอากาศเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหาย
ให้กับประเทศชาติและประชาชน อันเนื่องจากอากาศยานรบเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและ
กำหนดผลแพ้ชนะเมื่อเกิดสงคราม การมีกระบวนการฝึกบินที่เหมาะสม จะทำให้ฝูงบิน 701 กองบิน 
7 สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการฝึกการบินกับเครื ่อง
สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศนั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงตามมาด้วย ซึ่งงบประมาณในการฝึกบินแต่ละ
เที่ยวบิน มาจากภาษีของประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้นแล้วหากกระบวนการฝึกบินสามารถผลิต
นักบินที่คุณภาพ ผ่านมาตรฐานการฝึกบินของฝูงบินได้แล้ว ก็จะทำให้ภาษีของประชาชนคนไทย ถูก
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1)  เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ 
 2)  เพื่อศึกษาการเพิ่มคุณค่าจากการประยุกต์ใช้ AL ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 
กองบิน 7  
 3)  เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกบินของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 
 

วิธีการศึกษา 
 

ดำเนินกระบวนการเรียนรู้ โดยคัดเลือกตัวแทนนักบินจาก ครูการบิน 2 คน หัวหน้าหมู่บิน 2 
คน ลูกหมู่บิน 2 คน นักบินฝึกบินพร้อมรบ 1 คน นายทหารตรวจสอบมาตรฐานนักบินขับไล่ 1 คน 
และผู้วิจัยอีก 1 คน รวม 9 คน พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 โดยมีการพบปะจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดในการพบปะดังนี้ 

การพบปะครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้
กระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึง
ประสงค์ โดยสัมภาษณ์ตัวแทน ครูการบิน 2 คน หัวหน้าหมู่บิน 2 คน ลูกหมู่บิน 2 คน นักบินฝึกบิน
พร้อมรบ 1 คน นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน 1 คน และ ผู้วิจัยอีก 1 คน รวม 9 คน เพื่อหา
สาเหตุทำให้เกิดการเบี่ยงออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7  

การพบปะครั้งที่ 2 รวบรวมและสรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนกับิน 
ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ และ
แนวทางการพัฒนากระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 กองบิน 7  โดยผลจากการประชุมได้นำเสนอกับ 
ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพ่ือดำเนินการแก้ไข และให้นโยบายต่อไป 

การพบปะครั้งที่ 3 การกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทดลองปฏิบัติ
โดยใช้แนวทางที่ทางกลุ่มได้คิดวิเคราะห์ และแนวทางการพัฒนากระบวนการฝึกบินฝูงบิน 701 
กองบิน 7 

การพบปะครั้งที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางท่ีเลือกและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนากระบวนการฝึกบินของฝูงบิน 701 กองบิน 7 อย่างยั่งยืน 
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ผลการศึกษา 
 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มนักบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา  
ที่เหมือนหรือต่างกันในกระบวนการฝึกบิน โดยความคิดเห็นจาก ครูการบิน หัวน้าหมู่บิน ลูกหมู่บิน 
และนักบินฝึกบินพร้อมรบ อีกทั้งยังมีการสะท้อนความคิดเห็น จากนายทหารตรวจสอบมาตรฐานกา
บิน กองทัพอากาศ ทำให้เห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของสาเหตุของปัญหา ภายใต้บรรยากาศ
ของการทำงานเป็นทีม การกล้าแสดงความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการ
ขับเคล่ือนด้วยวัฒนธรรมองค์การ No Blame Culture ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ออกมาจากความรู้สึกและประสบการณ์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 หาความเหมือนและความต่างจึงได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ 
 

ลำดับ สาเหตุ สรุปปัจจัย เหตุผลที่เหมือนกันของสมาชิก
จากการสัมภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 

1 การเปลี่ยนแปลงภารกิจบ่อยครั้ง การจัดการ 20.6 

2 การกำนดข้าศึกสมมุติ การจัดการ 14.7 

3 การจัดการการซ่อมบำรุง การจัดการ 11.8 

4 หลักสูตรการบินยังไม่สมบูรณ์ เอกสาร 23.5 

5 เอกสารการบรรยายสรุป เอกสาร 20.6 

6 ความเข้าใจในการปฏิบัติ บุคลากร 2.9 

7 ทักษะทางด้านการบิน บุคลากร 5.9 

 
เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบินอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

จะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาด้านการจัดการ ด้านเอกสารการบิน และด้าน
บุคลากร จึงเป็นที่มาของการเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการฝึกบิน
ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการทบทวนหลังการปฏิบัติภารกิจฝึกบิน  
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ภาพที่ 1 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ 
 

สรุปผลผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1) สาเหตุของปัญหาการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
กัน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านบุคลากร, ปัจจัยทางด้านการจัดการ และปัจจัยทางด้านเอกสารการ
บิน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางด้านการจัดการคิดเป็น 47.1% ปัจจัยทางด้านเอกสาร
การบิน คิดเป็น 44.1% และปัจจัยทางด้านบุคลากร คิดเป็น 8.8% ซึ่งทุกปัจจัยส่งผลโดยตรงต่อการ
เบี่ยงเบนออกจากกระบวนฝึกบินอันพึงประสงค์ เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบินอย่างยั่งยืน จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาด้านการ
จัดการ ด้านเอกสารการบิน และด้านบุคลากร โดยพบว่าหลักสูตรการบิน (Syllabus) เป็นที่สาเหตุ
หลัก ที่เป็นต้นตอของการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการฝึกบินอันพึงประสงค์ถึง 35.3 % จึงเป็นที่มา
ของการออกแบบกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ใหม่ ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ 20 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563), หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.2562, ธรรมชาติของ
ภัยคุกคามทางอากาศประเทศเพื่อบ้าน เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจที่ฝูงบิน 701กองบิน 7 ได้รับ
มอบหมายจากกองทัพอากาศ 

2)  การเพ่ิมคุณค่าจากการประยุกต์ใช้ AL ในกระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 
 (1)  การเพิ่มคุณค่าต่อตนเอง โดย AL สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของ
การจัดการกระบวนการฝึกบิน ที่ต้องมีสัมพันธ์กับหน่วยขึ้นตรง ส่วนต่าง  ๆ ของกระบวนการฝึกบิน 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ส่งผลให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน สามารถแก้ไข
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ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ตรงจุด ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในการฝึกบิน เนื่องจากหลักสูตรการบิน ที่ได้รับการ
แก้ไขจากการดำเนินการ AL, เป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการฝึกให้กล้าแสดงออกทาง
ความคิด พร้อมทั้งกับการเป็นผู้รับฟังท่ีดี ส่งผลให้นักบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีการพัฒนาสมรรถนะ
ส่วนบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป 
 (2)  การเพ่ิมคุณค่าต่อ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยสรุปใจความว่า AL เป็นการกระตุ้นการ
ทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก สร้างสายสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีต่อกันในองค์การ โดยไม่
มีกำแพงก้ัน ระหว่าง ครูการบิน หัวหน้าหมู่บิน หรือ ลูกหมู่บิน เนื่องจาก ทุกความคิดเห็น มีคุณค่าต่อ
การพัฒนากระบวนการฝึกบิน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ติเตียน ของ ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ส่งผลให้ฝูงบินมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทำให้กระบวนการดำเนินงานภายในฝูงบินมีคการเชื่อมโยง ส่งเสริมกัน ส่งผล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 (3)  การเพิ่มคุณค่าต่อกองทัพอากาศ สิ่งที่กองทัพอากาศได้รับ หลังการประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และการทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 คือ การได้หน่วยผู้ปฏิบัติที่มีความเข้มแข็ง มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการทางอากาศ มี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ตามที่กองทัพอากาศมอบหมาย สามารถเป็นแบบอย่างให้กับฝูงบิน
อื่นๆ ในกองทัพอากาศ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันของกองทัพอากาศ ส่งผลให้กองทัพอากาศ เป็น
กองทัพที่เข้มแข็ง สามารถบรรลุ วิสัยทัศน์การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” หรือ “One of 
the Best Air Forces in ASEAN” อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี 
ทางด้านความม่ันคงท่ีได้ตั้งไว้ เพ่ือการส่งต่อ คุณค่าสาธารณะสู่ประชาชนคนไทยทุกคน 
 (4)  การเพิ ่มคุณค่าต่อสังคม สิ ่งที ่สังคมและประเทศชาติได้รับ คือการมอบคุณค่า
สาธารณะ จากกองทัพอากาศ ทางด้านความั ่นคง การมีรั ้วของชาติที ่มั ่นคงทางอากาศ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความคุ้มค่ากับภาษีที่เสียไปเพ่ือประโชน์สาธารณะ  
 3)  แนวทางการพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 
  (1)  การเปลี่ยนแปลงภารกิจบ่อยครั้ง ส่งผลโดยตรงต่อการเตรียมการทางด้านการบิน จึง
เสนอให้มีการวางแผนการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของกองทัพอากาศ (Master Plan) 
ซึ่งจะแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 4 ไตรมาส ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
  (2)  การกำหนดสถานการณ์ข้าศึกสมมุติ ยังไม่สอดคล้องกับภัยคุกคามจริง กลุ่มการ
เรียนรู้ได้เสนอให้ ฝ่ายการข่าวฝูงบิน 701 กองบิน 7 เก็บรวบรวมข่าวกรองทางด้านยุทธวิธี และขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลยุทธีการรบของภัย
คุกคามจริง เพ่ือเป็นการกำหนดสถานการณ์ให้ ฝูงบินได้ฝึกปฏิบัติต่อไป 
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  (3)  การจัดการซ่อมบำรุง ไม่สัมพันธ์ กับความต้องการอากาศยานในการฝึกบิน เสนอให้
ฝ่ายวางแผนการซ่อมบำรุง ดำเนินการติดตามแผนการฝึกบินประจำเดือน เพื่อใช้ในการวางแผนการ
เข้าซ่อมบำรุง และสามารถตอบสนองภารกิจตามที่ฝ่ายยุทธการวางแผนไว้ 
  (4)  หลักสูตรการฝึกบินยังไม่สมบูรณ์ กลุ่มการเรียนรู้เสนอให้ ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
การฝึกบิน ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ จากกองทัพอากาศสหรัฐ และแคนนาดา เพื่อวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมกับปัจจัยทางด้านคุณภาพกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ท่ีมี, วัฒนธรรมองค์การ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การกำหนดวิธีการปฏิบัติของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ต่อไป 
  (5)  เอกสารการบรรยายสรุปก่อนทำการบินมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหมู่บิน 
กลุ่มการเรียนรู้เสนอแนะให้ เอกสารการบรรยายสรุปก่อนทำการบิน ต้องมาจากแหล่งเดียว คือ
นายทหารการฝึก ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ผ่านจากการประชุมครูการบินมาเรียบร้อย 
  (6)  การขาดความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึกบิน กลุ่มการเรียนรู้เสนอให้มี
การอบรมเพิ่มเติม และมีการทดสอบความรู้ผู้ทำการบิน ก่อนการขึ้นปฏิบัติจริง เพ่ื อให้มั่นใจได้ว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจในรายละเอียดการปฏิบัติ 
  (7)  ขาดทักษะในการบินของบุคลากรนักบิน กลุ่มการเรียนรู้เสนอแนะให้ ทบทวนความรู้
ตามแนวทางของ Airmanship Model ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ นิรภัยการบินกวดขันให้นักบินทุกคน ปฏิบัติ
ตามวินัยการบิน อันจะได้มาซึ่งทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการบิน เน้นย้ำให้มีความรู้ทั้ง 5 
ปัจจัย ที่ประกอบไปด้วย ตนเอง, อากาศยาน, ทีมในการงาน, สภาวะแวดล้อม และความเสี่ยงที่
สามารถเกิดข้ึน จนเกิดเป็นความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร ็จที ่กลุ ่มการเรียนรู ้จากการปฏิบัติ ได้ร ่วมกันระบุในการพัฒนา
กระบวนการฝึกบิน จากกระบวนทัศน์การพัฒนากระบวนการฝึกบินอันพึงปรสงค์ ของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นำ, วัฒนธรรมองค์การ และกลยุทธการดำเนินการ
ปัจจัยทั้ง 3 นี้จะเป็นส่วนส่งเสริม ให้องค์การพัฒนาสู่ความสำเร็จ โดยสิ่งสำคัญประการแรกของการ
พัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้นำองค์การนั่นก็คือ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ให้การตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒนากระบวนการฝึกบิน ดังนั้นแล้วผู้นำองค์การจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของ
องค์การ ผ่านการมอบนโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติ ภายใต้ความปลอดภัย จึงจะสามารถทำ
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการฝึกบินขึ้นได้ ประการต่อมาคือวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ ซึ่งฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้ส่งเสริมการปลูกฝงั
วัฒนธรรมการไม่ติตเยน มาตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ธรรมชาติ ของข้าราชการฝูงบิน 
701 กองบิน 7 มีคุณลักษณะของความเป็นมืออาชีพ, การยอมรับตอนเอง และการแบ่งปันความ
ผิดพลาดให้ผู้อ่ืนเรียนรู้ สุดท้ายคือการกำหนดกลยุทธ์ ในกระบวนการฝึกบิน การตอบสนองต่อภารกิจ
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  (3)  การจัดการซ่อมบำรุง ไม่สัมพันธ์ กับความต้องการอากาศยานในการฝึกบิน เสนอให้
ฝ่ายวางแผนการซ่อมบำรุง ดำเนินการติดตามแผนการฝึกบินประจำเดือน เพื่อใช้ในการวางแผนการ
เข้าซ่อมบำรุง และสามารถตอบสนองภารกิจตามที่ฝ่ายยุทธการวางแผนไว้ 
  (4)  หลักสูตรการฝึกบินยังไม่สมบูรณ์ กลุ่มการเรียนรู้เสนอให้ ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
การฝึกบิน ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ จากกองทัพอากาศสหรัฐ และแคนนาดา เพื่อวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมกับปัจจัยทางด้านคุณภาพกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ท่ีมี, วัฒนธรรมองค์การ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การกำหนดวิธีการปฏิบัติของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ต่อไป 
  (5)  เอกสารการบรรยายสรุปก่อนทำการบินมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหมู่บิน 
กลุ่มการเรียนรู้เสนอแนะให้ เอกสารการบรรยายสรุปก่อนทำการบิน ต้องมาจากแหล่งเดียว คือ
นายทหารการฝึก ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ผ่านจากการประชุมครูการบินมาเรียบร้อย 
  (6)  การขาดความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึกบิน กลุ่มการเรียนรู้เสนอให้มี
การอบรมเพิ่มเติม และมีการทดสอบความรู้ผู้ทำการบิน ก่อนการขึ้นปฏิบัติจริง เพ่ื อให้มั่นใจได้ว่า 
ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจในรายละเอียดการปฏิบัติ 
  (7)  ขาดทักษะในการบินของบุคลากรนักบิน กลุ่มการเรียนรู้เสนอแนะให้ ทบทวนความรู้
ตามแนวทางของ Airmanship Model ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ นิรภัยการบินกวดขันให้นักบินทุกคน ปฏิบัติ
ตามวินัยการบิน อันจะได้มาซึ่งทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการบิน เน้นย้ำให้มีความรู้ทั้ง 5 
ปัจจัย ที่ประกอบไปด้วย ตนเอง, อากาศยาน, ทีมในการงาน, สภาวะแวดล้อม และความเสี่ยงที่
สามารถเกิดข้ึน จนเกิดเป็นความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร ็จที ่กลุ ่มการเรียนรู ้จากการปฏิบัติ ได้ร ่วมกันระบุในการพัฒนา
กระบวนการฝึกบิน จากกระบวนทัศน์การพัฒนากระบวนการฝึกบินอันพึงปรสงค์ ของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นำ, วัฒนธรรมองค์การ และกลยุทธการดำเนินการ
ปัจจัยทั้ง 3 นี้จะเป็นส่วนส่งเสริม ให้องค์การพัฒนาสู่ความสำเร็จ โดยสิ่งสำคัญประการแรกของการ
พัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้นำองค์การนั่นก็คือ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ให้การตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒนากระบวนการฝึกบิน ดังนั้นแล้วผู้นำองค์การจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของ
องค์การ ผ่านการมอบนโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติ ภายใต้ความปลอดภัย จึงจะสามารถทำ
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการฝึกบินขึ้นได้ ประการต่อมาคือวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการทบทวนหลังการปฏิบัติ ซึ่งฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้ส่งเสริมการปลูกฝงั
วัฒนธรรมการไม่ติตเยน มาตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ธรรมชาติ ของข้าราชการฝูงบิน 
701 กองบิน 7 มีคุณลักษณะของความเป็นมืออาชีพ, การยอมรับตอนเอง และการแบ่งปันความ
ผิดพลาดให้ผู้อ่ืนเรียนรู้ สุดท้ายคือการกำหนดกลยุทธ์ ในกระบวนการฝึกบิน การตอบสนองต่อภารกิจ
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ที่ได้รับมอบหมาย การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี ตามหลักนิยมกองทัพอากาศ 
พ.ศ.2562 ซึ่งหลักนิยมกองทัพอากาศเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำสงคราม เปรียบเสมือน  หัวใจ
การรบ เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งชัยชนะ เป็นความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณกับความเชื่อถือ ความ
ศรัทธา ความรู้ และประสบการณ์ ในการทำสงครามหลักนิยมกองทัพอากาศ  ที่ใช้พิจารณาในการ
วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธภัณฑ์และปฏิบัติการยุทธ์วิธี ในสมรภูมิเพ่ือให้ได้รับความสำเร็จ  

การพัฒนากระบวนการฝึกบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เริ่มต้นจาก กองทัพอากาศ มอบหมาย
ภารกิจให้ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ปฏิบัติ โดยในยามสงบ (Peacetime) คือการเตรียมกำลัง เตรียมความ
พร้อมทางด้านคุณภาพกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และยุทธวิธี  และในยามสงคราม (Wartime) คือการ
ปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์แห่งชาติ โดยปฏิบัติตาม คำสั่ง
กองทัพอากาศ (ลับมาก) เรื่องการกำหนดภารกิจ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 หลังจากได้ภารกิจมาแล้วนั้น 
ฝ่ายการข่าวฝูงบิน 701 กองบิน 7 ดำเนินการทางด้านการข่าว การประเมินภัยคุกคามประเทศเพ่ือ
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(Military Doctrine)” หลักนิยมทางทหารจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพนำไปประยุกต์ใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 

“ทฤษฎีที่ปราศจากประสบการณ์ จะขาด รากฐาน และสาระที่เป็นแก่นสารส่วนประสบการณ์ที่
ปราศจากทฤษฎี จะขาดความพร้อม ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน” 

ดังนั้นแล้วจากควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาองค์การ ควบคู่กับหลักการมูลฐานที่มีรากฐาน
มาจากประสบการณ์ หรือหลักเกณฑ์ ที่คิดค้นข้ึนมา และได้รับการพิจารณามาอย่างถ่องแท้แล้ว นำมา
สั่งสอนจนเป็นที่ยอมรับ ปฏิบัติจากผู้ร่วมงานร่วมอาชีพ สำหรับทางทหารจะได้มาจากบทเรียนและ
ปฏิบัติการ ที่กระทำอยู่เป็นประจำที่ได้ผลจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นศูนย์รวมแห่ง 
ความเชื ่อในการทำศึก ถือกำเนิดมาจากการหลอมรวมกันของหลักการพื ้นฐานและความคิด  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจกำลังรบ หรือ การใช้อาวุธให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด ใน
ทุกโอกาสที่ปฏิบัติการต่อข้าศึก เพ่ือให้ได้ชัยชนะ เพ่ือผลสำเร็จของ การปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับ
มอบ  
 โดยปัจจัยที่เป็นส่วนผลักดันให้องค์การเกิดการพัฒนานั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในองค์การเป็นสำคัญ การเห็นประโยชน์ส่วนรวม อยู่เหนือประโยชน์ส่วนตน อันจะเป็นผลให้
เกิดประโยชน์สาธารณะ อีกท้ังการสนับสนุนจาก ภาวะผู้นำขององค์การ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่
จะเป็นผู้ชี้นำให้ดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง จากประสบการณ์ ความผิดพลาด การตระหนักรู้
สถานการณ์ แรงเสริมจากวัฒนธรรมองค์การ ที่คอยเป็นกรอบทางความคิด  และจิตใจของคนใน
องค์การ ทำให้องค์การสามารถขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมที่สมาชิกทุกคนในองค์การส่งเสริมการพัฒนา 
และการดำเนินกลยุทธที่เหมาะสม ที่จะเป็นวิถีทางในการปฏิบัติภายใต้ทรัพยากรที่มี ทั้งคุณภาพกำลัง
พล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี จึงจะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จได้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
(Creative Industry Village: CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา: บ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ฐิตาพร นพรัตน์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industry Village: CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านแหลม 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของโครงการหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และเสนอแนวทางการพัฒนาทางการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) มุ่งเน้น
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information)  จำนวน 10 คน  เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่ใช้ คือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด โดย
คำถามจะมีลักษณะของคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบหลักของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในชุมชน  ปัจจัยด้านการจัดการ
ชุมชน ปัจจัยด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน  และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชน        
เป็นปัจจัยที ่ทางชุมชนและผู ้เกี ่ยวข้องให้ความเห็นว่าเป็นปัจจั ยหลักสู ่ความยั่งยืนของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่วนปัจจัยอื่นในกรอบแนวความคิดนั้นก็มีส่วนช่วยให้หมู่บ้าน CIV เกิดความ
ยั่งยืนเช่นกัน 
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และเสนอแนวทางการพัฒนาทางการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) มุ่งเน้น
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information)  จำนวน 10 คน  เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่ใช้ คือ 
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คำถามจะมีลักษณะของคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบหลักของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในชุมชน  ปัจจัยด้านการจัดการ
ชุมชน ปัจจัยด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน  และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชน        
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด โดย
คำถามจะมีลักษณะของคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
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 ข้อเสนอแนะที ่ได้จากการศึกษา คือ การจัดทำระบบการจัดการการท่องเที ่ยวชุมชน         
การประเมินศักยภาพ การติดตามผล การจัดทำรายงานผลชุมชน การสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวชุมชน การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย การทำงานเป็นทีม 
 
คำสำคัญ: ความยั ่งยืน , อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV), บ้านแหลม 

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information)  จำนวน 10 คน  เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่ใช้ คือ 
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บทนำ 
 

การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมานาน ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของการท่องเที่ยวได้มี
ความหลากหลายเพิ ่มมากขึ ้น โดยแบ่งรูปแบบของการท่องเที ่ยวออกเป็นหลายประเภท เช่น  
การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์ การท่องเที ่ยวชมวิถีชีว ิตในชนบท เป็นต้น          
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ที่มีความสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยลด
ปัญหาความยากจนในชุมชนชนบทได้ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: 
CIV) ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยขับเคลื่อน
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู การสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผนวกกับองค์
ความรูเทคโนโลยีสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกและบริการ เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์นำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่ที่แตกต่าง เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทย เพื่อเพิ่มรายได้แกชุมชน และยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จึงเป็นการเตรียมการสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) 
ในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน โดยการพลิกโฉมการทองเที่ยวและการสร้างสรรค์ สินคาผ่านการ
ดึงเสนหวิถีชุมชน มาผสมผสานการประยุกต์นำต้นทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกและบริการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
กลมกลืนและลงตัวซึ่งเป็นตัวช่วยที่ก่อให้เกิดรูปแบบและมูลค่าเพิ่มใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิด
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน (Creative Industry 
Village: CIV) จึงเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางและแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวส่งผลให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ผลักดันและยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้
เศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งชันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม น้อมนำ
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บทนำ 
 

การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมานาน ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของการท่องเที่ยวได้มี
ความหลากหลายเพิ ่มมากขึ ้น โดยแบ่งรูปแบบของการท่องเที ่ยวออกเป็นหลายประเภท เช่น  
การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์ การท่องเที ่ยวชมวิถีชีว ิตในชนบท เป็นต้น          
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ที่มีความสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยลด
ปัญหาความยากจนในชุมชนชนบทได้ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: 
CIV) ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยขับเคลื่อน
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู การสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผนวกกับองค์
ความรูเทคโนโลยีสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกและบริการ เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์นำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่ที่แตกต่าง เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทย เพื่อเพิ่มรายได้แกชุมชน และยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) จึงเป็นการเตรียมการสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) 
ในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน โดยการพลิกโฉมการทองเที่ยวและการสร้างสรรค์ สินคาผ่านการ
ดึงเสนหวิถีชุมชน มาผสมผสานการประยุกต์นำต้นทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกและบริการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
กลมกลืนและลงตัวซึ่งเป็นตัวช่วยที่ก่อให้เกิดรูปแบบและมูลค่าเพิ่มใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิด
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน (Creative Industry 
Village: CIV) จึงเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางและแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวส่งผลให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ผลักดันและยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้
เศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งชันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม น้อมนำ
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แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจนพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคนในชุมชน เป็นไปตามหลักการที่พระองค์ทรงตรัสว่า “ระเบิดจากข้างใน” 
หมายถึง มุ่งการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนให้มีความพร้อมก่อนจะ
ออกมาสู่สังคมภายนอก เป็น “หัวใจ” ในการขับเคลื่อน โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง
รากฐานชุมชนให้แกร่งจาก “ข้างใน” เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมี
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายในการสร้างรายได้ แนวทางพระราชดำริดังกล่าวมาเป็นหัวใจใน
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) โดยใช้
เสน่ห์ของท้องถิ่นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนการสร้างชุดความรู้
ดังกล่าว คือที่มาของการผลักดัน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) 
หรือ หมู่บ้าน CIV 

 

 
 

สัญลักษณ์ CIV หมายถึง ภูมิปัญญาและความเจริญรุ่งเรือง 
 

C = Consensus 
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่ยอมรับแนวการดำเนินโครงการCIV มีมติร่วมกันว่าใน

ชุมชนต้องการเป็นหมู่บ้านเพ่ือการท่องเที่ยว 
I = Identity 
ความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ชัดเจน สะท้อนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านให้สังคมได้รับรู้ ถึงวธิี

ชีวิตชุมชนนั้นๆ และทรัพยากรเด่นในแต่ละชุมชน 
V = Value Creation 
การสร้างเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างมีค่าเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

(Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชนที่มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ใน
ท้องตลาดทั่วไป 
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 ปัจจุบัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีรายชื ่อหมู ่บ้ านที ่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู ่บ ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) 76 
จังหวัดทั่วประเทศรวมจำนวน 247 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 
ตารางท่ี 1  หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา (ปี 2559-2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งในการนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ทำวิจัยได้เลือกกรณีศึกษาเป็น ชุมชนบ้านแหลม อำเภอ

ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
บ้านแหลม มาทำวิจัยเนื ่องจากชุมชนดังกล่าวมีความพร้อมและมีศักยภาพอย่างมากในการจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเองสู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน 

ชุมชนบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ศูนย์เรียนรู้บ้าน
แหลมโฮมสเตย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตำบลท่าศาลาเป็นตำบล
ในเขตการปกครองของอำเภอท่าศาลา ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 15 หมู่บ้าน โดยชุมชนบ้านแหลม เป็น
ชุมชนขนาดเล็ก ที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคือ
อาชีพประมงขนาดเล็ก ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมา
เป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชน
เข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาชีพท่ี
สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่ การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์
จากหางอวน ของกลุ่มทอหางอวนบ้านบางตงที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็น
อันดับต้นๆของประเทศไทย  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: บ้านแหลม 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้ทราบสภาพปัจจุบันของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม
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 ปัจจุบัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีรายชื ่อหมู ่บ้ านที ่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู ่บ ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) 76 
จังหวัดทั่วประเทศรวมจำนวน 247 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
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ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
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อาชีพประมงขนาดเล็ก ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมา
เป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชน
เข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาชีพท่ี
สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่ การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์
จากหางอวน ของกลุ่มทอหางอวนบ้านบางตงที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็น
อันดับต้นๆของประเทศไทย  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
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สร้างสรรค์ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ ความยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ ศักยภาพของชุมชนในปัจจุบันเพื่อนำผลลัพธ์ท่ีได้มา
ปรับปรุง และพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนให้สืบสานต่อไปสู่
คนรุ่นหลัง 

 
คำถามการวิจัย 

 
1) เพราะเหตุใดการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของหมู่บ้านยังไม่มี

ความมั่นคง 
2) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของบ้านแหลม  
3) แนวทางในการพัฒนาทางการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การ

ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของบ้านแหลม 
2) เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
3) เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาทางการจัดการการท่องเที ่ยวหมู ่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 1) โครงสร้าง กระบวนการดำเนินงานของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำหน้าที ่เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (Micro 
Enterprises) ให้มีความเข้มแข็ง ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ มาตรการทางการค้า ข้อกฎหมาย
ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในความภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมคือ การเคียงข้าง พัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์ เพื่อให้
ผู้ประกอบการเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกล สามารถแข่งขันและ
ยืนหยัดบนเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป ต่อมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ปรับโครงสร้าง
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ภายในองค์กรให้ทันสมัย โดยพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” 
(Mentor) ของผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ SMEs โดยกว่า 
7 ทศวรรษที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมาทุกยุคทุก
สมัย ก็ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำพาอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่าง “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 2)  แนวคิดเก่ียวกับการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) หมายถึง หมู่บ้านแห่ง
ความ สมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อสร้าง
มูลค่าใหม่ ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว และบริการหรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จาก
การท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสดังกล่าวมาเป็นหัวใจในการสร้างฐานราก
ชุมชนให้แข็งแกร่งจากข้างในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดย
มีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเรือธงนำหน้า ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนา “หมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV)” หรือ “ หมู่บ้าน CIV ” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้หมู ่บ้าน CIV เป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม         
วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพ่ือ
การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ในหลวงรัชกาลที่ 9 
โดยชูเสน่ห์ท้องถิ่น  พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจฐานรากแกร่ง
ขานรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
 3)  แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

John Hawkins ได ้ให ้คำจำกัดความไว ้ในหนังส ือช ื ่อ The Creative Economy: How 
People Make Money from Ideas ว่าคือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ “เศรษฐกิจที่ 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ความชำนาญ และ  
ความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่นคง และสร้างงานให้เกิดขึ้นได้  
โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งเป็น  
แนวคิดที่ได้นำเอาทุนเดิมที่ในแต่ละสังคมนั้นมีอยู่เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนสิ่งแวดล้อม และ 
ทุนวัฒนธรรม นำมาเข้าสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและ  มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สาขาการผลิตที ่พัฒนาไปสู ่ Creative Economy จะเรียกว่าอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ (Creative Industries: CI) ซึ ่งหมายถึงกลุ ่มกิจกรรมการผลิตที่ต ้องพึ ่งพาความคิด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ 
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ภายในองค์กรให้ทันสมัย โดยพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” 
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7 ทศวรรษที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมาทุกยุคทุก
สมัย ก็ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำพาอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่าง “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 2)  แนวคิดเก่ียวกับการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) หมายถึง หมู่บ้านแห่ง
ความ สมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อสร้าง
มูลค่าใหม่ ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว และบริการหรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จาก
การท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสดังกล่าวมาเป็นหัวใจในการสร้างฐานราก
ชุมชนให้แข็งแกร่งจากข้างในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดย
มีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเรือธงนำหน้า ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนา “หมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV)” หรือ “ หมู่บ้าน CIV ” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้หมู ่บ้าน CIV เป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม         
วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพ่ือ
การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ในหลวงรัชกาลที่ 9 
โดยชูเสน่ห์ท้องถิ่น  พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจฐานรากแกร่ง
ขานรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
 3)  แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

John Hawkins ได ้ให ้คำจำกัดความไว ้ในหนังส ือช ื ่อ The Creative Economy: How 
People Make Money from Ideas ว่าคือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ “เศรษฐกิจที่ 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ความชำนาญ และ  
ความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่นคง และสร้างงานให้เกิดขึ้นได้  
โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งเป็น  
แนวคิดที่ได้นำเอาทุนเดิมที่ในแต่ละสังคมนั้นมีอยู่เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนสิ่งแวดล้อม และ 
ทุนวัฒนธรรม นำมาเข้าสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและ  มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สาขาการผลิตที ่พัฒนาไปสู ่ Creative Economy จะเรียกว่าอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ (Creative Industries: CI) ซึ ่งหมายถึงกลุ ่มกิจกรรมการผลิตที่ ต ้องพึ ่งพาความคิด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ 

235 

 4)  แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวยั่งยืน 
Earth Summit Conference ที่ประชุมสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวที่

ไม่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใด หรือ  จะกลุ่มใหญ่ 
(Mass Tourism) หรือกลุ่มเล็กท้ังในเมืองและชนบท 

องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) ได้กำหนด หลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2531 ว่า ลักษณะของการท่องเที ่ยวแบบยั่งยืนนั ้น  “ได้รับการคาดหมายให้นำไปสู ่การจัดการ
ทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะใน
ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยา  ที ่จำเป็นความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว (หลักการท่องเที่ยวอย่างยังยืน, 2563) 

สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นมีการ ปกป้องและรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังไป (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2542; พจนา 
สวนศรี, 2539; ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2538)  
 5)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

องค์การการท่องเที ่ยวของแคนาดา (Tourism Canada, 1990, p. 3) ที ่ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืน (Sustainable Tourism Development) ว่าเป็นการจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ  สังคม และสุนทรียภาพ แต่
ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม กระบวนการที่จำเป็น ทางนิเวศวิทยา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบสนับสนุนชีวิต (Life Support System) 

ปัจจุบันได้มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลายรูปแบบ 
เช ่น การท่องเที ่ยวเช ิงสังคม -วัฒนธรรม (Social-Cultural Tourism) การท่องเที ่ยวเช ิงนิเวศ 
(Ecotourism) การท่องเที ่ยวเช ิงเกษตร (Argo Tourism) การท่องเที ่ยวเพื ่อส ุขภาพ (Health 
Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (History 
Tourism) เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้มี
ความยั่งยืน และมีเอกลักษณ์ดังเดิม เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างสม่ำเสมอ แม้จะมีการปรับปรุง
เปลี ่ยนแปลง การให้บริการอยู ่เสมอ ผลกระทบที่มีต่อสิ ่งแวดล้อมทั ้งทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจะต้องเป็น ผลกระทบน้อยที่สุด จึงสามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไว้ได้
ยาวนานที่สุด 
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 6)  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
World Tourism Organization อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนว่า ซึ่ง

ถ้ามีการวางแผนพัฒนาการจัดการที่ดีแล้วการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดอาชีพในชุมชน สร้าง  รายได้และ
เป็นโอกาสให้เกิดการประกอบธุรกิจซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ ้นนอกจากนี้  การ
ท่องเที่ยวยังทำให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะงานหัตถกรรม  
และวัฒนธรรม ประเพณีช่วยในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา 

องค์ประกอบหลักของ การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 
(1)  ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

(2)  องค์กรชุมชน หมายถึง ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันมีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และ
ทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

(3)  การจัดการ หมายถึง มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการทำงาน เพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(4)  การเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับ
ผู้มาเยือน สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้าน และผู้
มาเยือน  
 7)  ข้อมูลพื้นที่ ชุมชนบ้านแหลม อำเภอหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุมชนบ้านหน้าทับ หรือ บ้านแหลมโฮมสเตย์ เลขที่ 128 หมู่ 7 บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาว
ชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ที ่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั ่ง ทั ่วทั ้งชุมชน 
นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลม คือ       
วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเ ป็น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนใน
ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยวิถีชีวิตที่ปรากฏมาเป็นอาชีพที่สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่   
การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์จากหางอวน ของกลุ่ มทอหาง
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 6)  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
World Tourism Organization อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนว่า ซึ่ง

ถ้ามีการวางแผนพัฒนาการจัดการที่ดีแล้วการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดอาชีพในชุมชน สร้าง  รายได้และ
เป็นโอกาสให้เกิดการประกอบธุรกิจซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ ้นนอกจากนี้  การ
ท่องเที่ยวยังทำให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะงานหัตถกรรม  
และวัฒนธรรม ประเพณีช่วยในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา 

องค์ประกอบหลักของ การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 
(1)  ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ มีวิถีการผลิตที่พ่ึงพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

(2)  องค์กรชุมชน หมายถึง ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันมีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และ
ทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

(3)  การจัดการ หมายถึง มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการทำงาน เพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(4)  การเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับ
ผู้มาเยือน สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้าน และผู้
มาเยือน  
 7)  ข้อมูลพื้นที่ ชุมชนบ้านแหลม อำเภอหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชุมชนบ้านหน้าทับ หรือ บ้านแหลมโฮมสเตย์ เลขที่ 128 หมู่ 7 บ้านหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาว
ชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ที ่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั ่ง ทั ่วทั ้งชุมชน 
นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลม คือ       
วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเ ป็น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนใน
ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยวิถีชีวิตที่ปรากฏมาเป็นอาชีพที่สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่   
การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์จากหางอวน ของกลุ่ มทอหาง
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อวนบ้านบางตง ที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย 
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้ออาหารทะเลสด ๆ จากแหล่งขายของชุมชน และชมการทำ
ประมงอย่างใกล้ชิด การวางอวนจับปู ปลาผ่านบริการของบ้านแหลมโฮมสเตย์ 

การดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชนบ้านแหลม 
ในปี พ.ศ.2559 ทางรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีโครงการพัฒนาหมู ่บ ้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เป็นโครงการที่พัฒนา
ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีทุนทางวัฒนธรรม มีข้อได้เปรียบเชิงวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย 
ให้เกิดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ได้มีการนำทุนที่แต่ละ
ชุมชนมี เช่น ทุนทางวัฒนธรรม ทุนด้านสังคม ทุนด้านสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมา  
ประยุกต์เข้ากับความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยง 
กับการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันในหลายหน่วยงาน 
โดยมีสำนักพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยประสานในการ  
พัฒนาหมู ่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีการดำเนินงานในปีแรก คือ พ.ศ.2559 โดย 53 
คณะกรรมการมีการคัดเลือกจากชุมชนทั้งหมดทั่วประเทศนำมาเป็นชุมชนนำร่อง 9 ชุมชน เพื่อเป็น
กรณีศึกษา ได้แก่ ชุมชนเกาะเกร็ด ชุมชนบ้านเชียง ชุมชนปากน้ำประแส ชุมชนน้ำเกี๋ยน ชุมชนบ้าน
ศาลาดิน ชุมชนออนใต้ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ชุมชนบ้านนาตีน ชุมชนเกาะยอ  

ต่อมาในปี 2561 ชุมชนบ้านแหลมได้ถ ูกค ักเล ือกโดยคณะกรรมการจากกระทรวง
อุตสาหกรรมเพ่ือเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภาคใต้ ซึ่งในปีแรกมีการนำร่อง
ในการในโครงการโดยการหาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนใหม้ีความเชื่อมโยงกันของสถานที่ท่องเที่ยว
ในหมู่บ้านก่อน อีกท้ังวินิจฉัยสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนว่ามีแนวทางใด ต่อมาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในชุมชน ซึ่งช่วงแรกนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาคือเครื่องปั้นดินเผา และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์จากโคลนทะเล ในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ทำ
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ้านแหลม รวมถึงการทำป้าย
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบการท่องเที่ยวชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้าน
แหลม อีกท้ังมีแนวคิดตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การ
ดำเนินงานมาจากการพัฒนาคนต้องระเบิดจากภายใน ต้องมุ่งพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ คน
และครอบครัวในชุมชน ก่อนที่จะนำคนเหล่านั้นออกมาสู่ภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญจาก
ภายนอกเข้าไปหาชุมชน และหมู่บ้านธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนในแทบทุกมิติ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และภาคบริการ  
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 8)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย

โครงการหมู่บ้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนปากน้ำประแส วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบันของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจยัที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ เพื่อน้าเสนอตัวแบบ (Model) ของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ม ีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น โดยตรง ผู้วิจัยท้าการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ และท้าการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยหัวหน้าชุมชนจ้านวน 3 ท่าน ตัวแทนร้านค้าจ้านวน 3 ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาล 
ตำบลปากน้ำประแส ที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชนและที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
จึงน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการในการวิเคราะห์ โดยท้าการศึกษาสภาพชุมชนในปัจจุบัน สภาพปัญหา 
และอุปสรรคในการดำเนินงาน และน้ามาสร้างแนวทาง หรือต้นแบบในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน  
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์  
สูงสุด ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบ
กิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึกจากการท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไป
ทราบ ในระดับหนึ่ง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการพบว่ามาจากทั้งปัจจัยภายในชุมชน
เอง คือปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์โดยชุมชนขาดผู้น้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวชุมชนเข้ามาร่วมมือ
ร่วม ใจในการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นช่วงวัย
กลางคน และผู้สูงวัย ส่งผลท้าให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตน และปัจจัยด้านระยะเวลา
ในการ ดำเนินโครงการสั้น ไม่ต่อเนื่อง และขาดการประชาสัมพันธ์โครงการจากทางภาครัฐ ล้วนส่งผล
ต่อ ความสำเร็จในการด้ำเนินงานโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และเป็น
เป้าหมาย ในระยะยาว สรุปต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ทางภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบายการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3-5 ปีเพื่อให้เกิดการ 
ดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และท้าการจัดตั้ง  
สถาบันการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นสถาบันที่จะช่วยพัฒนายกระดับทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ง
เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

สถาปนิก นามวงษ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาต้นจ่ัน 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 ของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พบว่า การ 
พัฒนาของหมู่บ้านท่องเที่ยวนั้น มีระยะการพัฒนาเป็นระยะ โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรง 
บันดาลใจ ระยะการเริ่มต้น ระยะสู่การปฏิบัติการ ระยะการแตกหน่อเติบโต และระยะผลิดอกออกผล 



239

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

238 

 8)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย

โครงการหมู่บ้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนปากน้ำประแส วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบันของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจยัที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ เพื่อน้าเสนอตัวแบบ (Model) ของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ม ีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น โดยตรง ผู้วิจัยท้าการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ และท้าการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยหัวหน้าชุมชนจ้านวน 3 ท่าน ตัวแทนร้านค้าจ้านวน 3 ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาล 
ตำบลปากน้ำประแส ที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชนและที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
จึงน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการในการวิเคราะห์ โดยท้าการศึกษาสภาพชุมชนในปัจจุบัน สภาพปัญหา 
และอุปสรรคในการดำเนินงาน และน้ามาสร้างแนวทาง หรือต้นแบบในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน  
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์  
สูงสุด ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีส่วนช่วยในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบ
กิจกรรม เส้นทางการท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึกจากการท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไป
ทราบ ในระดับหนึ่ง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการพบว่ามาจากทั้งปัจจัยภายในชุมชน
เอง คือปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์โดยชุมชนขาดผู้น้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวชุมชนเข้ามาร่วมมือ
ร่วม ใจในการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นช่วงวัย
กลางคน และผู้สูงวัย ส่งผลท้าให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตน และปัจจัยด้านระยะเวลา
ในการ ดำเนินโครงการสั้น ไม่ต่อเนื่อง และขาดการประชาสัมพันธ์โครงการจากทางภาครัฐ ล้วนส่งผล
ต่อ ความสำเร็จในการด้ำเนินงานโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และเป็น
เป้าหมาย ในระยะยาว สรุปต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ทางภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบายการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3-5 ปีเพื่อให้เกิดการ 
ดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และท้าการจัดตั้ง  
สถาบันการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นสถาบันที่จะช่วยพัฒนายกระดับทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ง
เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

สถาปนิก นามวงษ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาต้นจ่ัน 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 ของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พบว่า การ 
พัฒนาของหมู่บ้านท่องเที่ยวนั้น มีระยะการพัฒนาเป็นระยะ โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรง 
บันดาลใจ ระยะการเริ่มต้น ระยะสู่การปฏิบัติการ ระยะการแตกหน่อเติบโต และระยะผลิดอกออกผล 
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โดยมีปัจจัยเงื่อนไขในหลายด้านประกอบกัน ส่วนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดคือ การยึดติดกับ 
ผู้นำการท่องเที่ยวเพียงคนเดียว ขาดการทำแผนท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวเหมือนเดิ ม 
ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดผู้สืบสาน 

พีรวงศ์ จาตุรงคกุล (2560) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
โดยอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Industry) กรณีศึกษาชุมชนประแส ต.ประแส อ.แกลง จ.
ระยอง ได้พบแนวทางในการสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นว่า มีแนวทางในการดำเนินงานและ 
บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนาและรักษาสมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทาง“ศาสตร์พระราชา” เป็นปรัชญา และแนวทางหลักในการ
พัฒนา เพื่อ ความยั่งยืน โดยการนำหลักภูมิสังคม เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้กับบริบทของชุมชนอย่างเหมาะสม 
 9)  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
      
 
 
 
 
 

 
บทท่ี 3 

 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village: CIV) กรณ ีศ ึกษา:  ช ุมชนบ ้านแหลม อำเภอท ่าศาลา จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู ้ว ิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการท่องเที ่ยวหมู ่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านแหลมในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีความยั่งยืนหรือไม่ และปัจจัย
ใดบ้างส่งผลต่อความอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านแหลม เพื่อการ
พัฒนาแนวทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยในครั ้งนี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มุ่งเน้นจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด โดยคำถามจะมีลักษณะของคำถามแบบปลายเปิด (Open 
ended Question) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสัมภาษณ์ได้ คือ ผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมี
บทบาทต่อหมู่บ้าน CIV และการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชนที่มีความเกี ่ยวข้องโดยตรงในส่วนการท่องเที ่ยวชุมชนบ้านแหลม หมู่บ้าน CIV และมี
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษาคือพ้ืนที่ของชุมชนบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะต้องการศึกษาเฉพาะ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและ
มีบทบาทต่อหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนภายในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 

1)  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 6 คน ดังนี้ 
(1)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน 
(2)  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3 คน 
(3)   ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้าน จากบริษัท คิว ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด CIV 1 คน 
(4)  ที่ปรึกษาชุมชนบ้านแหลมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 คน  
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วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village: CIV) กรณ ีศ ึกษา:  ช ุมชนบ ้านแหลม อำเภอท ่าศาลา จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู ้ว ิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการท่องเที ่ยวหมู ่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านแหลมในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีความยั่งยืนหรือไม่ และปัจจัย
ใดบ้างส่งผลต่อความอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านแหลม เพื่อการ
พัฒนาแนวทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยในครั ้งนี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มุ่งเน้นจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด โดยคำถามจะมีลักษณะของคำถามแบบปลายเปิด (Open 
ended Question) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสัมภาษณ์ได้ คือ ผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมี
บทบาทต่อหมู่บ้าน CIV และการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชนที่มีความเกี ่ยวข้องโดยตรงในส่วนการท่องเที ่ยวชุมชนบ้านแหลม หมู่บ้าน CIV และมี
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษาคือพ้ืนที่ของชุมชนบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะต้องการศึกษาเฉพาะ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและ
มีบทบาทต่อหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนภายในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 

1)  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 6 คน ดังนี้ 
(1)  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน 
(2)  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3 คน 
(3)   ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้าน จากบริษัท คิว ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด CIV 1 คน 
(4)  ที่ปรึกษาชุมชนบ้านแหลมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 คน  
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2)  ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ จำนวน 4 คน ดังนี้ 
(1)  ผู้นำชุมชน 1 คน  
(2)  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพโฮมสเตย์ 1 คน 
(3)  กลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม 1 คน 
(4)  กลุ่มทอผลิตภัณฑ์จากหางอวน 1 คน 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industry Village: CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: บ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามองค์ประกอบหลักของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 7 องค์ประกอบ โดยการ
นำเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการชุมชน 
2) การพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
3) การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในชุมชน 
4) อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน 
5) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
6) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7) การประชาสัมพันธ์ชุมชน 
ผลการศึกษาในการลงพ้ืนที่ชุมชนได้พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พบปัญหาดังนี้ 
ปัจจัยจากภายในชุมชน 
1) ด้านการจัดการชุมชน ไม่มีระบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันเป็นการจัดการ

การท่องเที่ยวในลักษณ์แบบ Manual ยังขาดระบบการจัดการภายในทั้งในเรื่องของระบบการจอง 
การเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งชาวบ้านที่เป็นเจ้าบ้านยังขาดองค์ความรู้ด้านการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ขาดมาตรฐานให้บริการ และบ้านแหลมยังไม่มีแผนงาน หรือยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาชุมชนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน  

2) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่มีปัญหาการขัดแย้งกันของคนในชุมชน  ชาวบ้านเริ่ม
ตระหนักถึงการอนุรักษ์และรักษาชุมชนให้เกิดความยั่ งยืนมากขึ้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน หาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทำให้การกระจาย
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รายได้ชุมชนมีมากขึ้น อีกทั้งถ้ามีกฎ กติกาในการบริหารจัดการ การจัดสรรผลประโยชน์ในชุมชนที่
เป็นระบบ ทำให้ปราศจากความขัดแย่งกันในชุมชน 

3) ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่โดดเด่น เช่นการทำหาง
อวน มีการนำเสนอการท่องเที่ยวตามแนววิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น การท่องเที่ยวโบสถ์สี
ชมพู มีการทานขนมปะดาของชาวมุสลิม การอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม คือ มีการแสดงด้านลิเกฮูลู การ
ด้านการอนุรักษ์ด้านระบบนิเวศน์ มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเพาะต้นโกงกาง ปล่อยสัตว์ทะเล ทำ
บ้านปูบ้านปลา การปล่อยพันธ์ “ปูไข่นอกกระดอง”  การรณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวกิน ไข่ปูนอก
กระดอง และปลูกโกงกาง การสร้างการเรียนรู้ทุกกิจกรรมนำมาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว  แต่ยัง
ขาดการอนุรักษ์ความสะอาด เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสีขาว 

4) ด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีความ
น่าสนใจเป็นอย่างมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้แวะเวียนมาเที่ยวบ้านแหลม  
เช่น การจิบกาแฟกลางทะเล การสปาโคลน การท่องเที่ยววิถีชีวิตมุสลิมในชุมชน การทำเครื่องแกง ผ้า
มัดย้อม หางอวนร่วมกับชาวบ้าน เป็นต้น กิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านแหลมมีความน่าสนใจอยู่
แล้ว 

5) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน และอัต
ลักษณ์ในชุมชนมาสอดแทรกและนำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างมดี  สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านแหลมเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านไม่ตกงาน 

6) ด้านการประชาสัมพันธ์ช ุมชน ความไม่ร ่วมมือกันภายในชุมชน ในการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละหมู่บ้านต่างทำหน้าที่ส่งเสริมการตลาดการ
ประชาสัมพันธ์กันเอง จากหน่วยงานมีการช่วยกันโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ยังมีการแยกกัน
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น ด้านการประชาสัมพันธ์นั้นจึงยังเป็นจุดด้อย
ของชุมชนเอง เพราะมีเครื่องมือมากมายในการประชาสัมพันธ์แต่ยังเลือกเครื่องมือไม่ถูกในการเจาะ
กลุ่มลูกค้า ควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานและชุมชนให้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ออกไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจัยจากภายนอกชุมชน 
ด้านการพัฒนาเครือข่าย หลายชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของหลายหน่วยงานภาครัฐในช่วง

ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกระจุกตัว ทำให้ขาดความทุ่มเท สับสน ไม่สามารถแยกแยะ หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งแต่ละหน่วยงานของภาครัฐที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกัน ควรกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เวลาเป็นปัจจัยสำคัญใน
การบริหารโครงการ หลายๆ หน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาในรูปแบบของวัตถุมากกว่าการ
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รายได้ชุมชนมีมากขึ้น อีกทั้งถ้ามีกฎ กติกาในการบริหารจัดการ การจัดสรรผลประโยชน์ในชุมชนที่
เป็นระบบ ทำให้ปราศจากความขัดแย่งกันในชุมชน 

3) ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่โดดเด่น เช่นการทำหาง
อวน มีการนำเสนอการท่องเที่ยวตามแนววิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น การท่องเที่ยวโบสถ์สี
ชมพู มีการทานขนมปะดาของชาวมุสลิม การอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม คือ มีการแสดงด้านลิเกฮูลู การ
ด้านการอนุรักษ์ด้านระบบนิเวศน์ มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเพาะต้นโกงกาง ปล่อยสัตว์ทะเล ทำ
บ้านปูบ้านปลา การปล่อยพันธ์ “ปูไข่นอกกระดอง”  การรณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวกิน ไข่ปูนอก
กระดอง และปลูกโกงกาง การสร้างการเรียนรู้ทุกกิจกรรมนำมาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว  แต่ยัง
ขาดการอนุรักษ์ความสะอาด เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสีขาว 

4) ด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีความ
น่าสนใจเป็นอย่างมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้แวะเวียนมาเที่ยวบ้านแหลม  
เช่น การจิบกาแฟกลางทะเล การสปาโคลน การท่องเที่ยววิถีชีวิตมุสลิมในชุมชน การทำเครื่องแกง ผ้า
มัดย้อม หางอวนร่วมกับชาวบ้าน เป็นต้น กิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านแหลมมีความน่าสนใจอยู่
แล้ว 

5) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน และอัต
ลักษณ์ในชุมชนมาสอดแทรกและนำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างมดี  สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านแหลมเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านไม่ตกงาน 

6) ด้านการประชาสัมพันธ์ช ุมชน ความไม่ร ่วมมือกันภายในชุมชน ในการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละหมู่บ้านต่างทำหน้าที่ส่งเสริมการตลาดการ
ประชาสัมพันธ์กันเอง จากหน่วยงานมีการช่วยกันโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ยังมีการแยกกัน
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น ด้านการประชาสัมพันธ์นั้นจึงยังเป็นจุดด้อย
ของชุมชนเอง เพราะมีเครื่องมือมากมายในการประชาสัมพันธ์แต่ยังเลือกเครื่องมือไม่ถูกในการเจาะ
กลุ่มลูกค้า ควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานและชุมชนให้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ออกไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจัยจากภายนอกชุมชน 
ด้านการพัฒนาเครือข่าย หลายชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของหลายหน่วยงานภาครัฐในช่วง

ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกระจุกตัว ทำให้ขาดความทุ่มเท สับสน ไม่สามารถแยกแยะ หรือไม่สามารถ
บริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งแต่ละหน่วยงานของภาครัฐที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกัน ควรกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เวลาเป็นปัจจัยสำคัญใน
การบริหารโครงการ หลายๆ หน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาในรูปแบบของวัตถุมากกว่าการ
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พัฒนาคน (เกิดจากนโยบายการทำท่องเที ่ยวชุมชนเป็นนโยบายระดับประเทศแต่ ละหน่วยงาน
ดำเนินการเหมือนกัน แต่รูปแบบสามารถทำให้แตกต่างกันได้ ซึ่ งควรจะเป็นไปตามภารกิจของแต่ละ
กระทรวงเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

สรุปในการทำวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรคน์ั้น
ได้เน้นปัจจัยหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้การสัมภาษณ์และสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาที่อาจส่งผล
ต่อความไม่ยั่งยืนของบ้านแหลม คือ ด้านการจัดการชุมชน ซึ่งบ้านแหลมไม่มีระบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งชาวบ้านที่เป็นเจ้าบ้านยังขาดองค์ความรู้ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว ขาด
มาตรฐานให้บริการ และบ้านแหลมยังไม่มีแผนงาน หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้ปัจจัยด้านนี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้
เกิดความสมดุลของการท่องเที่ยวบ้านแหลมอย่างไม่ติดขัด และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชน
นั้น มีหลากหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์ก็จริง แต่ขาดการนำไป
ปฏิบัติใช้อย่างถูกวิธี ทำให้ประชาสัมพันธ์ไม่ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายบ้าง หรือไม่ทั่วถึงกลุ่มลูกค้าบ้าง การ
ขายการท่องเที่ยวโดยผู้นำชุมชนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเดียวอาจทำให้ไม่กระจายการโปรโมท
สู่นักท่องเที่ยวในวงกว้าง รวมไปถึงการไม่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงาน ทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนในข้อมูลการท่องเที่ยว หรือราคา การติดต่อสื่อสารกับชุมชน จึงเป็น
จุดสำคัญอีกจุดหน่ึงที่บ้านแหลมควรมีการพัฒนา บูรณการการทำงานให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์แ ก่
นักท่องเที่ยวโดยกว้าง  

ส่วนปัจจัยที่มีผลอย่างมากในการส่งเสริมให้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดความยั่งยืน
และปัจจุบันบ้านแหลมมีจุดเด่นข้อนี้อยู่ คือปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คือการระเบิด
จากข้างในของคนในชุมชนที่มีความต้องการที่จะทำการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริงเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกันที่จะร่วมสร้างหมู่บ้าน
ของตนเองและข้างเคียงให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน รวมไปถึง ปัจจัยด้านอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่มาร้อยเรียงเรื ่องราวของชุมชน ผ่านการนำเสนอโดยแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากของที่ระลึก การนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอดแทรกกับสินค้าชุมชนทำให้
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างช้านานสืบทอดต่อไปสู่รุ่นหลาน และการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น
ทำให้เกิดการยกระดับศักยภาพคนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี รักในบ้านเกิดและหวนแหถิ่นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาทางการจัดการการท่องเที ่ยวหมู ่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

การนำคุณค่า   สู่มูลค่า   สร้างรายได้จากการทjองเที่ยว โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การ
ออกแบบ ระบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

แผนการดำเนินการแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้เรื่องทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนแล้วสังเคราะห์เพ่ือ

จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ และ สร้างการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนที่ 2 ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ตัว

สินค้าและบริการเพื่อสร้างเสน่หและความต่าง ที่จะกลายเป็นจุดแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบตลาด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้ปรับปรุงแผนและแนวทางเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ในอนาคต 

กลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนมีดังนี้ 
1)  การพัฒนาคนที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้

สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ 
2)  การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรแล้วนำมาพัฒนาสร้าง

เป็นมูลค่าใหม่เป็นสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว 
3)  ทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ที ่เหมาะสมกับชุมชน กลุ ่มเป้าหมาย และสร้าง

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เสียอัตลักษณ์ของชุมชน 
นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยว 

4)  การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถเชื ่อมโยง
แลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อทำงานเป็นเครือข่าย เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  

5)  การประเมินผลด้วยตวัชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยววัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ ตัวชี้วัดความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงรายได้
ที่เพิ่มขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นแต่เป็นความอยู่ดีมีสุข การแลกเปลี่ยนสร้างประสบการณ์ร่วม
ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนท่ีมีความสุขร่วมกัน 
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 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาทางการจัดการการท่องเที ่ยวหมู ่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

การนำคุณค่า   สู่มูลค่า   สร้างรายได้จากการทjองเที่ยว โดยการใช้ความคดิสร้างสรรค์ การ
ออกแบบ ระบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

แผนการดำเนินการแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้เรื่องทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนแล้วสังเคราะห์เพ่ือ

จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ และ สร้างการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนที่ 2 ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ตัว

สินค้าและบริการเพื่อสร้างเสน่หและความต่าง ที่จะกลายเป็นจุดแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบตลาด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้ปรับปรุงแผนและแนวทางเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ในอนาคต 

กลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนมีดังนี้ 
1)  การพัฒนาคนที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้

สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ 
2)  การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรแล้วนำมาพัฒนาสร้าง

เป็นมูลค่าใหม่เป็นสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว 
3)  ทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ที ่เหมาะสมกับชุมชน กลุ ่มเป้าหมาย และสร้าง

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เสียอัตลักษณ์ของชุมชน 
นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยว 

4)  การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถเชื ่อมโยง
แลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อทำงานเป็นเครือข่าย เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  

5)  การประเมินผลด้วยตวัชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยววัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ ตัวชี้วัดความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงรายได้
ที่เพิ่มขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นแต่เป็นความอยู่ดีมีสุข การแลกเปลี่ยนสร้างประสบการณ์ร่วม
ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนท่ีมีความสุขร่วมกัน 
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สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

ปัจจัยด้านการจัดการชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนไม่มีระบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ขาดมาตรฐานให้บริการ 

และไม่มีแผนงาน หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่
ชัดเจน เพราะผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นว่าการจัดการในชุมชนนั้นยังประชาชนที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการท่องเที่ยวชุมชนอยู่มาก ทำให้การนำรับหรือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเข้ามา
นั้นอาจเป็นเรื่องเข้าใจยากกับคนในชุมชน แต่ชุมชนเองต้องมีแผนงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวและ
การจัดการในชุมชนเพราะเป็นเครื่องมีในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต  ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัย 
สถาปนิก นามวงษ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาต้นจั่น อำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาของหมู่บ้านท่องเที่ยวนั้น ต้องแผนระยะการ
พัฒนาเป็นระยะ โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรงบันดาลใจ ระยะการเริ่มต้น ระยะสู่การปฏิบัติการ 
ระยะการแตกหน่อเติบโต และระยะผลิดอกออกผลสู่ความยั่งยืน ถ้าเราวางแผนระยะการเติบโตของ
หมู่บ้านนั้นสามารถทำให้เราทราบได้ว่าเราอยู่ในจุดไหน และสามารถพัฒนาอย่างไรเพื่อก้าวไปจุด
ต่อไป สอดคล้องการนิยามความหมายของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน จาก World Tourism 
Organization ว่าถ้ามีการวางแผนพัฒนาการจัดการที่ดีแล้วการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดอาชีพในชุมชน 
สร้าง รายได้และเป็นโอกาสให้เกิดการประกอบธุรกิจซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชน  
มีหลากหลายช่องทาง แต่ขาดการนำไปปฏิบัติใช้อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการไม่มีการบูรณาการ

ทำงานร่วมกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนในข้อมูลการท่องเที่ยว หรือ
ราคา การติดต่อสื่อสารกับชุมชน จึงเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่บ้านแหลมควรมีการปรับปรุง พัฒนา 
บูรณการการทำงานให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวโดยกว้าง ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัย  
นางสาว ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย
โครงการหมู่บ้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนปากน้ำประแส ผลการวิจัยกล่าวว่า การ
สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
การระเบิดจากข้างในของคนในชุมชนที่มีความต้องการที่จะทำการท่องเที่ ยวชุมชนอย่าง

แท้จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว
กันที่จะร่วมสร้างหมู่บ้านของตนเองและข้างเคียงให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน  ซึ่งคล้ายคลึง



246

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

246 

กับงานวิจัย ปองทิพย์ นาคินทร์ (2556) ศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพัฒนาการท่องเที่ยว  อย่างยั่งยืนอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่าง
ยั ่งยืนที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ความตระหนักถึงประโยชน์ ต่อส่วนรวมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน  
การร้อยเรียงเรื่องราวของชุมชน Storytelling ผ่านการนำเสนอโดยแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากของที่ระลึก การนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอดแทรกกับสินค้าชุมชนทำให้
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างช้านานสืบทอดต่อไปสู่รุ่นหลาน และการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น
ทำให้เกิดการยกระดับศักยภาพคนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี รักในบ้านเกิดและหวนแหถิ่นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่าการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อตลาดการท่องเที่ยว โดยนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนำเข้ามา
ผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะท้องถิ่นที่ยากจะเลียนแบบ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สะท้อน  ภูมิ
ปัญญาภายใต้แนวคิดในเชิงธุรกิจ ทำให้สินค้าที่เกิดโดยชุมชนมีอัตลักษณ์โดดเด่น  และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดิมที่ เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ 

1) ด้านการจัดการชุมชน 
(1)  ควรมีการจัดทำระบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนภายในโดยการนำเทคโนโลยี 

เข้ามาใช้เพื่อลดทอนภาระงานในปัจจุบัน 
(2) ควรมีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว 3-5 ปี 

เพื ่อเป็นแนวทางให้ชุมชนได้มองเห็นอนาคตร่วมกัน รวมถึงเพื ่อให้เกิดความต่อเนื่องทั ้งในการ
ปฏิบัติการดำเนินงาน และชุมชนเกิดความม่ันใจในการดำเนินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

(3) ควรมีการประเมินศักยภาพมีการติดตามผล การจัดทำรายงานผลของชุมชน เพ่ือ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  
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กับงานวิจัย ปองทิพย์ นาคินทร์ (2556) ศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพัฒนาการท่องเที่ยว  อย่างยั่งยืนอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่าง
ยั ่งยืนที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ความตระหนักถึงประโยชน์ ต่อส่วนรวมจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน  
การร้อยเรียงเร่ืองราวของชุมชน Storytelling ผ่านการนำเสนอโดยแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากของที่ระลึก การนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอดแทรกกับสินค้าชุมชนทำให้
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างช้านานสืบทอดต่อไปสู่รุ่นหลาน และการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น
ทำให้เกิดการยกระดับศักยภาพคนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี รักในบ้านเกิดและหวนแหถิ่นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่าการสร้าง
ตน้แบบผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อตลาดการท่องเที่ยว โดยนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนำเข้ามา
ผสมผสานกับเทคนิคเฉพาะท้องถิ่นที่ยากจะเลียนแบบ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์สะท้อน  ภูมิ
ปัญญาภายใต้แนวคิดในเชิงธุรกิจ ทำให้สินค้าที่เกิดโดยชุมชนมีอัตลักษณ์โดดเด่น  และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดิมที่ เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ 

1) ด้านการจัดการชุมชน 
(1)  ควรมีการจัดทำระบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนภายในโดยการนำเทคโนโลยี 

เข้ามาใช้เพื่อลดทอนภาระงานในปัจจุบัน 
(2) ควรมีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว 3-5 ปี 

เพื ่อเป็นแนวทางให้ชุมชนได้มองเห็นอนาคตร่วมกัน รวมถึงเพื ่อให้เกิดความต่อเนื่องทั ้งในการ
ปฏิบัติการดำเนินงาน และชุมชนเกิดความม่ันใจในการดำเนินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

(3) ควรมีการประเมินศักยภาพมีการติดตามผล การจัดทำรายงานผลของชุมชน เพ่ือ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2) การพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
(1) ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง

ภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น 

(2) ควรสร้างเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางการตลาด 
3) การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในชุมชน 

(1) ควรสร้างความตระหนักร ู ้และเข้าใจในการท่องเที ่ยวชุมชน และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

(2) ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
4) อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน 

(1) ควรมีการกำหนดระเบียบ กฎ กติกา และแนวทางเพื่อเคารพและปกป้องอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชน 

(2) ควรส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนทั้งด้านวัฒนธรรม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้กับประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อความยางยืน 

5) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
(1) รณรงค์การรักษาความสะอาดในชุมชนทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เช่นการแยก

ขยะ การไม่ทิ้งขยะ หรือของเสียเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อม 
(2) นักท่องเที่ยวต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ

ให้คงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ  
6) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(2) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัยแก่ลูกค้า 

เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อย. Halal GMP เป็นต้น 
7) การประชาสัมพันธ์ชุมชน 

(1) สร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด ของหมู่บ้าน CIV ให้ชัดเจน 
(2) ควรมีการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที ่ยวของชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง  
(3) มีการบูรณาการการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นในทิศทาง

เดียวกัน 
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การใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค 
ในหมู่บ้านแหลมโพธิ ์ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ฐิติพร ธรรมรักษา* 
 

บทคัดย่อ 
 
 การที่ประชาชนใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่ใช้ยาตาม
แพทย์สั่ง ซื้อยามาใช้เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพ่ือการรักษาโรค และหลงเชื่อโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ชนบท ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศส่งผลทำให้การเกิดอันตรายจากผู้ใช้ยาเชื้อดื้อยา
และการสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยรวมด้วยการแพทย์จำนวนมาก  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะพนักเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติยา และเภสัชกรทำหน้าที่หลักในการค้นหาและจัดการปัญหาด้านจากการใช้ยาทั้ง
ในโรงพยาบาลและชุมชนจึงได้จัดทำโครงการสำรวจการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย
เพื่อการรักษาโรค ในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การดำเนิน
โครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลการกระจายยาชุด และยาแผนโบราณ  แหล่งจำหนา่ย 
ตลอดจนความรู้ และทัศนคติ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาตามนโยบายการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชนต่อไป 
           การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือ
สำรวจความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย 2) เพื่อสำรวจความชุกของการใช้ยาชุด
และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย และ 3) เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ
ที่ผิดกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค ทำการศึกษาในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 210 ครัวเรือน สำรวจยาชุด
และยาแผนโบราณในครัวเรือน และสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรม  และความรู้
ในการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ ผู้วิจัยได้นำตัวอย่างยาชุดและยาแผนโบราณที่พบตรวจสอบเลข
ทะเบียนยาแผนโบราณ และตรวจสอบการปนสารสเตียรอยด์ 
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ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรคใน
หมู่บ้าน เท่ากับร้อยละ 12.9  ช่องทางการซื ้อ ได้แก่ ร้านขายของชำ (24 ครัวเรือน) ตลาด (9 
ครัวเรือน) รถเร่/ขายตรง (3 ครัวเรือน) สถานีวิทยุ (3 ครัวเรือน) และญาตินำมาให้ (1 ครัวเรือน) 
ตามลำดับ  ความชุกของการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณทีผ่ิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค เท่ากับ ร้อย
ละ 82.2 โดยจากการตรวจสอบยาชุดจำนวน 86 ตัวอย่าง และยาแผนโบราณ จำนวน  21 ตัวอย่าง 
รวมทั้งสิ้น 107 ตัวอย่าง พบสเตียรอยด์ทั้งสิ้น 75 ตัวอย่าง ซึ่งปลอมปนในยาชุด 62 ตัวอย่าง  และยา
แผนโบราณ 13 ตัวอย่าง นอกจากนี้พบยาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนยา 8 ตัวอย่าง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณเพ่ือการรักษาโรค ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ครัวเรือน ความรู้ใน
เรื่องการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ค่าความเชื่อมั่น 0.05  

การใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรคในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบล
พุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ  การจัดการปัญห
จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการดำเนินการด้านกฎหมาย และกำหนด
มาตรการร่วมกันสร้างเป็นกติกาชุมชนหรือธรรมนูญหมู่บ้าน ได้แก่ การห้ามจำหน่ายยาชุดและยาแผน
โบราณที่ผิดกฎหมาย การเฝ้าระวังรถเร่ขายยา และการสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน รวมไปถึงกา ร
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน  

 
คำสำคัญ: ยาชุด, ยาแผนโบราณ, สารสเตียรอยด์ 
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ตลอดจนความรู้ และทัศนคติ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาตามนโยบายการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชนต่อไป 
           การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือ
สำรวจความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย 2) เพื่อสำรวจความชุกของการใช้ยาชุด
และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย และ 3) เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ
ที่ผิดกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค ทำการศึกษาในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 210 ครัวเรือน สำรวจยาชุด
และยาแผนโบราณในครัวเรือน และสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรม  และความรู้
ในการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ ผู้วิจัยได้นำตัวอย่างยาชุดและยาแผนโบราณที่พบตรวจสอบเลข
ทะเบียนยาแผนโบราณ และตรวจสอบการปนสารสเตียรอยด์ 

 
* นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
 
 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่สำคัญระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในทุกประเทศ เพราะปัญหาดังกล่าวนำมาซึ่งการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยา เชื้อดื้อยา และการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก (World Health Organization,  2019, pp. 1-10) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ พบว่า การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วยและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาต่อปี 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์ และ 9,000 ล้านยูโร 
ตามลำดับ (Grosse, 2018, pp. 165-178; Holloway, Dijk, 2011, pp. 9-17) ประเทศไทยยังคง
ประสบปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายด้านยาสูงขึ้นโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า 
มูลค่าการใช้ยามากกว่า 1.6 แสนล้านบาท เป็นการใช้ยาเกินจำเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยที่
สถานการณ์การใช้ยาไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  (มนทรัตม์ ถาวรเจริญ
ทรัพย์ และคณะ, 2557, น. 29-36; พิสนธ์ จงตระกูล, 2558, น. 48-61) 

การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนที่สำคัญ คือ การที่ประชาชนใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่
ผิดกฎหมายเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ซื้อยามาใช้เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพื่อการ
รักษาโรค และหลงเชื่อโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท (อรอนงค์ โสดา และคณะ, 2560, 
น. 217-224)   ยาชุดและยาแผนโบราณมักมีการปลอมปนด้วยการใส่ยาแผนปัจจุบันมากกว่า 1 ชนิด
ในการรักษาโรคเพียงหนึ่งโรค และ/หรือยาเสตียรอยด์เพ่ือให้เกิดผลในการรักษาที่ดีหายจากโรคอย่าง
รวดเร็ว (ศรีสุดา ศิลาโชติ, 2560, น. 355-363) แต่ยาที่ปลอมปนดังกล่าวส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิด
อันตราย เช่น แผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ รุนแรง อาจถึงขั้นทะลุ กระดูกพรุนแตกหักง่าย กด
ภูมิคุ้มกัน ของร่างกายและติดเชื้อรุนแรง การลดหรือหยุดยาทันทีอาจทำให้มีอาการขาดยา ความดัน
เลือดต่ำ หมดสติ  เกิดอาการทางจิต รวมไปถึงการแพ้ยาถึงนำไปสู ่ความพิการและเสียชีวิตได้ 
(Holvey, Connolly, & Taylor, 2010, pp. 432-436; Weiss, & Elixhauser, 2013, pp. 278-300) 
ในปี พ.ศ. 2548-2552 

จากรายงานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณในพื้นที ่เขตสุขภาพที่ 4 และ 5  
จำนวน 626 ตัวอย่าง พบว่ามีการปลอมปนยาสเตียรอยด์สูง 157 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.08 
ปริมาณ สเตียรอยด์ที่ใช้ปลอมปนมีปริมาณสูงมากบางเทียบเท่ากับการได้รับยาสเตียรอยด์ 4-12 เม็ด
ต่อวัน (ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ, 2557, น. 2-16)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่า ปี พ.ศ. 2551-
2552 ยาชุดมีการผสมยาสเตียรอยด์จำนวน 285 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 1,548 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
17.87  ส่วนยาแผนโบราณมีการปลอมปนมากที่สุดคือ ยาเม็ด และยาลูกกลอนสมุนไพร (ศูนย์
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บทนำ 
 
 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่สำคัญระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มกีารใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในทุกประเทศ เพราะปัญหาดังกล่าวนำมาซึ่งการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยา เชื้อดื้อยา และการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก (World Health Organization,  2019, pp. 1-10) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ พบว่า การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วยและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาต่อปี 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์ และ 9,000 ล้านยูโร 
ตามลำดับ (Grosse, 2018, pp. 165-178; Holloway, Dijk, 2011, pp. 9-17) ประเทศไทยยังคง
ประสบปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายด้านยาสูงขึ้นโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า 
มูลค่าการใช้ยามากกว่า 1.6 แสนล้านบาท เป็นการใช้ยาเกินจำเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยที่
สถานการณ์การใช้ยาไม่สมเหตุผลเกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  (มนทรัตม์ ถาวรเจริญ
ทรัพย์ และคณะ, 2557, น. 29-36; พิสนธ์ จงตระกูล, 2558, น. 48-61) 

การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนที่สำคัญ คือ การที่ประชาชนใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่
ผิดกฎหมายเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ซื้อยามาใช้เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพื่อการ
รักษาโรค และหลงเชื่อโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท (อรอนงค์ โสดา และคณะ, 2560, 
น. 217-224)   ยาชุดและยาแผนโบราณมักมีการปลอมปนด้วยการใส่ยาแผนปัจจุบันมากกว่า 1 ชนิด
ในการรักษาโรคเพียงหนึ่งโรค และ/หรือยาเสตียรอยด์เพ่ือให้เกิดผลในการรักษาที่ดีหายจากโรคอย่าง
รวดเร็ว (ศรีสุดา ศิลาโชติ, 2560, น. 355-363) แต่ยาที่ปลอมปนดังกล่าวส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิด
อันตราย เช่น แผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ รุนแรง อาจถึงขั้นทะลุ กระดูกพรุนแตกหักง่าย กด
ภูมิคุ้มกัน ของร่างกายและติดเชื้อรุนแรง การลดหรือหยุดยาทันทีอาจทำให้มีอาการขาดยา ความดัน
เลือดต่ำ หมดสติ  เกิดอาการทางจิต รวมไปถึงการแพ้ยาถึงนำไปสู ่ความพิการและเสียชีวิตได้ 
(Holvey, Connolly, & Taylor, 2010, pp. 432-436; Weiss, & Elixhauser, 2013, pp. 278-300) 
ในปี พ.ศ. 2548-2552 

จากรายงานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณในพื้นที ่เขตสุขภาพที่ 4 และ 5  
จำนวน 626 ตัวอย่าง พบว่ามีการปลอมปนยาสเตียรอยด์สูง 157 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.08 
ปริมาณ สเตียรอยด์ที่ใช้ปลอมปนมีปริมาณสูงมากบางเทียบเท่ากับการได้รับยาสเตียรอยด์ 4-12 เม็ด
ต่อวัน (ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ, 2557, น. 2-16)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่า ปี พ.ศ. 2551-
2552 ยาชุดมีการผสมยาสเตียรอยด์จำนวน 285 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 1,548 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
17.87  ส่วนยาแผนโบราณมีการปลอมปนมากที่สุดคือ ยาเม็ด และยาลูกกลอนสมุนไพร (ศูนย์
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม, 2554, น. 48-50)  จากรายงานปัจจัยในการจำแนกยาชุด
ยาสเตียรอยด์ในร้านค้าของชำ เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเครือ อำเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 52 ร้าน พบว่ามีการจำหน่าย ยาชุดจำนวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 13.46 ของจำนวนร้านค้าทั้งหมดที่เข้าสำรวจ (พูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์, 2553, น. 32-38) ในปี 2557 
ผลการศึกษาเรื่องความชุกและการกระจายของสินค้าไม่ปลอดภัยจากการประเมินความเสี่ยงและ
ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาด้วยหลักเกณฑ์รายงานว่า ความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ไม่
ปลอดภัย เท่ากับ 18.48  (56 รายการ จากการสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 303 รายการ) จำแนกตามภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ร้อยละ 17.2 (11 จาก 64 รายการ)  ภาคกลางและตะวันออก ร้อยละ 17.2 (22 
จาก 99 รายการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.7  (14 จาก 75 รายการ) และภาคใต้ ร้อยละ 
9.2  (6 จาก 65 รายการ)  (สรีรโรจน์ สุขกมลสันต์ และคณะ, 2557, น. 65-79)  และในที่ประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557  รายงานปัญหาจำนวนผู้ที่ได้รับอันตรายจากการใช้ยาชดและยาแผน
โบราณที่ปลอมปน  สเตียรอยด์ ประมาณ 6 ล้านคน เสียชีวิต 0.38 ล้านคน และเพิ่มค่าใช้จ่ายการ
รักษา 1,900 ล้านบาท (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, 2557) 

รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพื ่อแก้ไขปัญหาใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ได้ระบุโทษการกระทำความผิดทั้งในส่วนการผลิต จำหน่ายยา และ
การโฆษณาโดยระบุโทษผู้ที่จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งยาแผนปัจจุบันนั้นไม่ใช่ยา
สามัญประจำบ้าน ครอบคลุมไปถึงร้านชำ หรือร้านสะดวกซ้ือ หรือผู้ขายยาตามสื่อต่าง ๆ มีโทษจำคุก 
ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท การผลิตยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายปลอมปนยาอันตราย
มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท และการโฆษณา
ยาโดยฝ่าฝืนข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการโฆษณาระวางโทษปรับไม่เกิน  100,000 
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กระทรวงศึกษาธิการ ศุลกากร และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหา
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1) ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital Based 
Surveillance) เพื ่อส่งข้อมูลให้กับชุมชน 2) สร้างเครือข่ายการทำงานในชุมชน (Community 
Participation) นำไป แก้ไขปัญหาในพื้นที่และชุมชน 3) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกใน
ชุมชน (Active Community Based Surveillance) 4)สร้างความรอบรู้ในด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU Literacy) แก่ประชาชน และ 5) การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน 
(Good Private Sector) (นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช, 2563, น. 1-8) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะพนักเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา และเภสัชกรทำหน้าที่หลักใน
การค้นหาและจัดการปัญหาด้านจากการใช้ยาทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของ
ปัญหาการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ผู้วิจัยจึงได้
จัดทำโครงการสำรวจการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค ในหมู่บ้าน
แหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนชนบท มีสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีเพียงแห่งเดียว และค่านิยมของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่หลีกเลี่ยงการ
ตรวจสุขภาพ และการพบแพทย์แผนปัจจุบัน เลือกที่จะซื้อยามาใช้เอง ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ 
เป็นสำรวจข้อมูลการกระจายยาชุด และยาแผนโบราณ  แหล่งจำหน่าย ตลอดจนความรู้ และทัศนคติ 
เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาตามนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1) เพื่อสำรวจความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายในหมู่บ้านแหลมโพธิ์  
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพ่ือสำรวจความชุกของการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค
จากการตรวจสอบสเตียรอยด์และเลขทะเบียนยาในหมู่บ้านแหลมโพธิ์  ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษา
โรคในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษานี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive 
Study) เพื่อสำรวจความชุกของการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค   
แหล่งจำหน่าย  และหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการ
รักษาโรคในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การศึกษามี
ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย และผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยงข้อง จึงกำหนด
กรอบการวิจัยไว้ดังนี้ 
 
                     ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ 
1) ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บข้อมูล การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 
 (1) ประชุมคณะทำงานซึ ่งประกอบด้วย เภสัชกร เจ ้าหน้าที ่สาธารณสุขประจำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานและแกนนำ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกัน กำหนดขอบเขตการทำ
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรและแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนต่าง ๆ 

1) ความชุกและปัจจัยที่มีผลการใช้
ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิด
กฎหมาย 

2) พฤติกรรมการใช้ยาชุดและ      
ยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพ่ือ
การรักษาโรค 

 
 

แนวทางในการจัดการปัญหาการ
ใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิด

กฎหมาย 
 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล 
      - เพศ                                                                                                                                
      - อายุ                                                                                                                          
      - รายได ้
      - ระดับการศึกษา 
      - อาชีพ                                                                                                               
     - โรคประจำตัว 
2) ความรู ้ในเรื ่องการใช้ยาชุดและยาแผน

โบราณ  
3) แหล่งจำหน่ายยาชุดและยาแผนโบราณที่

ผิดกฎหมาย 
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 (2) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการและประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ฯลฯ ในการขออนุญาตออกเก็บ
ข้อมูล 

 (3) รับสมัครผู้ช่วยวิจัยจากกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยวิจัยจะได้รับการชี้แจง
โครงการ และฝึกฝนการการสัมภาษณ์ วิธีการทดสอบหาสารสเตียรอยด์ และวิธีตรวจสอบยาแผน
โบราณที่ผิดกฎหมาย 

2)  ระยะการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจ การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 
 (1) ผู้วิจัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ตรวจสอบเลข

ทะเบียนยาแผนโบราณ ขออนุญาตเก็บตัวอย่างยาชุดและยาแผนโบราณเพื่อตรวจสารสเตียรอยด์ ใน
หมู่บ้านแหลมโพธิ์  

 (2) ตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์เบื้องต้นโดยการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์  
 (3) นำตัวอย่างที่พบว่าผลเป็นบวก ดำเนินการต่อโดยส่งตัวอย่างไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อยืนยันผลซึ่งถ้าผลออกมาตรงกัน ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
11 สุราษฎร์ธานี จะนำข้อมูลลงในโปรแกรม Single Window ซึ่งเป็นฐานเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

 (4) วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจ 
3)   ระยะการคืนข้อมูลแก่หมู่บ้านและหาแนวทางการในแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 
 (1) คืนข้อมูลให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้น ผ่าน

เวทีประชุมประจำหมู่บ้าน ชี้แจงสภาพปัญหาการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย ช่อง
ทางการจำหน่าย และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ เพื่อวางแผนบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ หามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดและยา
และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายในพ้ืนที่ 

 (2) ร่วมผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เยี่ยมบ้านผู้ที่มีการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย เฝ้าระวังอาการอันไม่พึงปรางค์ และ
ประสานเพื่อรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในรายที่เกิดอันตรายที่รุนแรง 

 (3) เสนอผลการสำรวจการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณในที่ประชุมตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ .) เพื่อวางแผนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะ
นำเสนอผลการศึกษาขยายผลสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป  
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 (2) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการและประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ฯลฯ ในการขออนุญาตออกเก็บ
ข้อมูล 

 (3) รับสมัครผู้ช่วยวิจัยจากกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้ช่วยวิจัยจะได้รับการชี้แจง
โครงการ และฝึกฝนการการสัมภาษณ์ วิธีการทดสอบหาสารสเตียรอยด์ และวิธีตรวจสอบยาแผน
โบราณที่ผิดกฎหมาย 

2)  ระยะการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจ การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 
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 (2) ตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์เบื้องต้นโดยการใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์  
 (3) นำตัวอย่างที่พบว่าผลเป็นบวก ดำเนินการต่อโดยส่งตัวอย่างไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อยืนยันผลซึ่งถ้าผลออกมาตรงกัน ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
11 สุราษฎร์ธานี จะนำข้อมูลลงในโปรแกรม Single Window ซึ่งเป็นฐานเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 
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3)   ระยะการคืนข้อมูลแก่หมู่บ้านและหาแนวทางการในแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 
 (1) คืนข้อมูลให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้น ผ่าน
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ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่ หามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดและยา
และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายในพ้ืนที่ 

 (2) ร่วมผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เยี่ยมบ้านผู้ที่มีการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย เฝ้าระวังอาการอันไม่พึงปรางค์ และ
ประสานเพื่อรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในรายที่เกิดอันตรายที่รุนแรง 

 (3) เสนอผลการสำรวจการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณในที่ประชุมตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ .) เพื่อวางแผนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะ
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ผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้สำรวจโครงการยาชุดในครัวเรือน และยาแผน
โบราณในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 210 ครัวเรือน 
ระหว่าง วันที่ 15-31 สิงหาคม 2563  เพื่อสำรวจการยาชุดและยาแผนโบราณ และสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรม  และความรู้ในการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ ผู้วิจัยได้ทำการ
ตรวจสอบเลขทะเบียนยาแผนโบราณ นำตัวอย่างยาชุดและยาแผนโบราณมาตรวจสอบการปนสารส
เตียรอยด์ ผลดำเนินการประกอบด้วย ความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายในหมู่บ้าน 
ความชุกของการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค และปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ยาชุดและยาแผนโบราณเพ่ือการรักษาโรค มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายในหมู่บ้าน 
จำนวนครัวเรือนที่มียาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายทั้งสิน จำนวน 27 ครัวเรือน จาก

ทั้งหมด 210 ครัวเรือน คิดเป็นความชุกยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค ร้อยละ 
12.9  ช่องทางการซื้อ ได้แก่ ร้านขายของชำในหมู่บ้าน (24 ครัวเรือน) ตลาด (9 ครัวเรือน) รถเร่/ขาย
ตรง (3 ครัวเรือน) สถานีวิทยุ ( 3 ครัวเรือน) และญาตินำมาให้ (1 ครัวเรือน) ตามลำดับ ซึ่งบาง
ครัวเรือนมีจัดหายาชุดและยาแผนโบราณมากกว่า 1 ช่องทาง 

2) ความชุกของการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพ่ือการรักษาโรค 
ผู้วิจัยตรวจสอบการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายตรวจสอบโดยชุดทดสอบ   

สเตียรอยด์และเลขทะเบียนยา มี 88 ตัวอย่าง จากที่สำรวจในหมู่บ้านได้ 107 ตัวอย่าง  ดังนั้นความ
ชุกของยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย ร้อยละ 82.2 โดยจากการตรวจสอบยาชุดจำนวน 86 
ตัวอย่าง และยาแผนโบราณ จำนวน  21 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 107 ตัวอย่าง พบสเตียรอยด์ทั้งสิ้น 75 
ตัวอย่าง ซึ่งปลอมปนในยาชุด 62 ตัวอย่าง  และยาแผนโบราณ 13 ตัวอย่าง นอกจากนี้พบยาแผน
โบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนยา 8 ตัวอย่าง  

3)  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาชุดและยาแผนโบราณเพ่ือการรักษาโรค 
 (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ทำการสำรวจยาชุดและยาแผนโบราณส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 50.5 ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/ประมง และรับจ้างทั่วไป รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 30,405 ต่อเดือน 
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  (2) ผลการประเมินพฤติกรรม  และความรู้ในการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ 
    (2.1)  ผลการประเมินพฤติกรรม 
   กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณเพื่อการรักษาโรค จำนวน 
55 คน จาก 210 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 ซึ่งมีการใช้เป็นประจำ 24 คน และเป็นครั้งคราว 21 คน 
โดยช่องทางที่มีการจัดหามากท่ีสุดคือ ร้านขายของชำ (ร้อยละ 55.1) ตลาด (ร้อยละ 25.4) รถเร่/ขาย
ตรง (ร้อยละ10.2) สถานีวิทยุ (ร้อยละ 5.8)  และช่องทางอ่ืนๆ (ร้อยละ 3.5) 
    (2.2)  ผลการประเมินความรู้ 
  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในเรื่องการตรวจสอบยาแผนโบราณ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายน้อย โดยประเมินจากแบบสอบถามซึ่งมีคะแนนเต็ม 
10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 6.0 + 2.0 คะแนน มีค่าคะแนนระหว่าง 1-10 (คะแนน
เต็ม 10)  
  (3)  ผลการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ 
  ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชดุและยาแผนโบราณเพื่อรักษาโรคโดย
เลือก พารามิเตอร์ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยา ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ครัวเรือน 
โรคประจำตัว ความรู้ และเจตคติในเรื่องการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณ  ทำการวิเคราะห์ กำหนด
เป็นตัวแปรต้น (Dependent Parameter) และการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณของผู้สัมภาษณ์เป็น
ตัวแปรตาม (Independent Parameter) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 
 
ตารางที่ 1 แสดงแบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

แบบจำลอง ค่า Co-efficient P-value 
ค่าคงที่  1.295 0.000 
เพศ -0.142 0.006 
อายุ -1.456x10-5 0.994 
การศึกษา -0.960 0.014 
รายได้ครัวเรือน -2.896x 10-6 0.011 
โรคประจำตัว 0.019 0.707 
ความรู้เรื่องยาชุดและยาแผนโบราณ -0.092 <0.001 
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รูปแบบจำลอง  
โอกาสการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค  =  1.295 - 0.142* 

เพศ - 0.960* การศึกษา - 2.896x 10-6 * รายได้ครัวเรือน - 0.071* ความรู้  
แบบจำลองมีค่า R2  = 0.646   ค่า P value < 0.01 แสดงว่าแบบจำลองนี้ตัวแปรต้นสามารถ

อธิบายตัวแปลตามได้ร้อยละ 64.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
  ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณเพ่ือการรักษาโรคอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งมีค่า P value น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ครัวเรือน ความรู้ในเรื่องการใช้
ยาชุดและยาแผนโบราณโดยมีค่า Co-efficient มีค่าเป็นลบ แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง 
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สรุปผลการศึกษา 
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โรค ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้ครัวเรือน ความรู้ในเรื่องการใช้ยาชุดและยาแผนโบราณ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ค่าความเชื่อมั่น 0.05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 การคืนข้อมลูแก่ชุมชนในเรื่องขนาดของปัญหาการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมาย
เพ่ือการรักษาโรค ของประชาชนในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก โดยใช้เวทีประชุมหมู่บ้านทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
อันตรายที่เกิดจากการใช้ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย การสร้างผู้นำ
เครือข่ายที่มีความสามารถและทัศนคติท่ีดี การใช้ข้อมูลวิชาการในการขับเคลื่อน การใช้มาตรการทาง
กฎหมายที่จำเป็นแก่ผู ้จำหน่าย การสร้างระบบติดตามเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ ว 
รวมทั้งกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดเพ่ือร่วมมือร่วมใจในแก้ไขปัญหาผลักดันสู่มาตรการชุมชน และธรรมนูญ
หมู่บ้าน จะนำไปสู่การจัดการปัญหาการใช้ยาชุด และยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเพื่อการรักษาโรค 
รวมไปถึงการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยื่น      
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ เขียนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วน
ร่วมกับความสำเร็จของการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ บุคคลแรกที่ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คือ 
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการให้คำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนทำให้งายวิจัย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร พร้อมให้แง่คิดมุมองที่หลากหลายใน
การปรับแก้งานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ ขอบคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่
ผู้เขียนได้นำมาใช้และอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้  
 ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจ และที่ขาด
เสียไม่ได้ก็คือ ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลไชยา ทุกท่าน รวมถึง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับ
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เสียไม่ได้ก็คือ ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลไชยา ทุกท่าน รวมถึง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับ
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ข้อเสนอแนะในหลากหลายแง่มุม ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการใช้ยาของประชาชนในชุมชน  อีกทั้งขอขอบคุณ 
เพ่ือน ๆ MPA สุราษฎร์ธานีสำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดีเสมอมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19  
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ณ ภัทร  มานะเวช*  
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในธุรกิจครอบครัว อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี จำนวน 15 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จากนั้นวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบที ่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ด้านผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยได้ เพราะ
ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก ด้านราคา ต้องปรับราคาลง เพ่ือให้กิจการอยู่รอด โดยการปรับ
ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ด้านพนักงานให้บริการ ลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพ่ิมวันหยุด พนักงานต้อง
ไปทำงานอ่ืน ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้เข้า
พัก และพนักงานต้องการรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ ทำให้บริการลูกค้าหรือปฏิสัมพันธ์ได้ไม่
เต็มที่ บางบริการหรือกิจกรรมต้องงดเว้นหรือยกเลิกไป มีผลกระทบมากการให้บริการล่าช้า บางจุดไม่
สามารถจ้างพนักงานได้  สำหรับเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของ
วิกฤตโควิด 19 ตามมาตรการเชิงรับ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานและการดำเนินงานที่
ได้คุณภาพ 2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทีมงานและลูกค้า 3) การสร้างความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือให้กลับคืนมา 4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19  
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ณ ภัทร  มานะเวช*  
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในธุรกิจครอบครัว อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี จำนวน 15 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จากนั้นวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบที ่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ด้านผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยได้ เพราะ
ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก ด้านราคา ต้องปรับราคาลง เพ่ือให้กิจการอยู่รอด โดยการปรับ
ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ด้านพนักงานให้บริการ ลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพ่ิมวันหยุด พนักงานต้อง
ไปทำงานอ่ืน ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้เข้า
พัก และพนักงานต้องการรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ ทำให้บริการลูกค้าหรือปฏิสัมพันธ์ได้ไม่
เต็มที่ บางบริการหรือกิจกรรมต้องงดเว้นหรือยกเลิกไป มีผลกระทบมากการให้บริการล่าช้า บางจุดไม่
สามารถจ้างพนักงานได้  สำหรับเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของ
วิกฤตโควิด 19 ตามมาตรการเชิงรับ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานและการดำเนินงานที่
ได้คุณภาพ 2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทีมงานและลูกค้า 3) การสร้างความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือให้กลับคืนมา 4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19  
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ณ ภัทร  มานะเวช*  
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในธุรกิจครอบครัว อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี จำนวน 15 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จากนั้นวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบที ่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ด้านผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยได้ เพราะ
ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก ด้านราคา ต้องปรับราคาลง เพ่ือให้กิจการอยู่รอด โดยการปรับ
ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ด้านพนักงานให้บริการ ลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพ่ิมวันหยุด พนักงานต้อง
ไปทำงานอ่ืน ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้เข้า
พัก และพนักงานต้องการรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ ทำให้บริการลูกค้าหรือปฏิสัมพันธ์ได้ไม่
เต็มที่ บางบริการหรือกิจกรรมต้องงดเว้นหรือยกเลิกไป มีผลกระทบมากการให้บริการล่าช้า บางจุดไม่
สามารถจ้างพนักงานได้  สำหรับเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของ
วิกฤตโควิด 19 ตามมาตรการเชิงรับ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานและการดำเนินงานที่
ได้คุณภาพ 2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทีมงานและลูกค้า 3) การสร้างความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือให้กลับคืนมา 4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เกิดภาวะวิกฤต 5) มาตรการและเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูธุรกิจโรงแรมภายหลังภาวะวิกฤต และ                 
6) การขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ และมาตรการเชิงรุก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการความต่อเนื่องใน
การดำเนินธุรกิจ 2) การปรับลดค่าใช้จ่าย 3) การนำศักยภาพเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ 4) การมอง
หาโอกาสในตลาดใหม่             

                                                 
คำสำคัญ: การปรับตัว, ธุรกิจโรงแรม, ผลกระทบจากโควิด 19 
 

  

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19  
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ณ ภัทร  มานะเวช*  
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในธุรกิจครอบครัว อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี จำนวน 15 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ จากนั้นวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบที ่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 ด้านผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยได้ เพราะ
ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก ด้านราคา ต้องปรับราคาลง เพ่ือให้กิจการอยู่รอด โดยการปรับ
ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ด้านพนักงานให้บริการ ลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพ่ิมวันหยุด พนักงานต้อง
ไปทำงานอ่ืน ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้เข้า
พัก และพนักงานต้องการรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ ทำให้บริการลูกค้าหรือปฏิสัมพันธ์ได้ไม่
เต็มที่ บางบริการหรือกิจกรรมต้องงดเว้นหรือยกเลิกไป มีผลกระทบมากการให้บริการล่าช้า บางจุดไม่
สามารถจ้างพนักงานได้  สำหรับเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของ
วิกฤตโควิด 19 ตามมาตรการเชิงรับ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานและการดำเนินงานที่
ได้คุณภาพ 2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทีมงานและลูกค้า 3) การสร้างความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือให้กลับคืนมา 4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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อุตสาหกรรมโรงแรม นับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อันดับหนึ่งแก่
ประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมโรงแรมยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ส่งผลให้เกิด
การจ้างงานและการกระจายรายได้สู ่ท้องถิ่น แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขยาย 
วงกว้างและทวีความรุนแรงเพิ่มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายมิติ ทั้งในเรื่องพฤติกรรม
มนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการบริการ โดยสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรง คือ 
ธุรกิจโรงแรม (ศิริพงศ์ รักใหม่ และคณะ, 2560, น. 345-354) 
 ประกอบกับปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คือ ธุรกิจโรงแรมซึ่งถือเป็นธุรกิจที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และได้รับผลกระทบในลำดับต้นๆ เมื่อโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดหนักขึ้นทั้งภายในประเทศไทยและทั่ว
โลก การปิดประเทศ การยกเลิกเที่ยวบิน มาตรการการควบคุม ป้องกันและกักกันต่าง ๆ ทำให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดลงและสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลตัดสินใจ
ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดอย่างการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหนึ่ง
ในเนื้อหาที่สำคัญ คือ การให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคสามารถ
ตัดสินใจสั่งปิดกิจการที่มีแนวโน้มว่าเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจโรงแรม
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะถูกสั่งปิด สถานการณ์ในตอนแรกโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะแย่อยู่แล้วเพราะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีแขกเข้าพักและหลังจากที่ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประกาศใช้สถานการณ์ก็ตอกย้ำสถานะของธุรกิจโรงแรมว่าเป็นการปิดโรงแรมแบบสมบูรณ์ เนื่องจาก
จะไม่มีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศมาใช้บริการอีกต่อไปสถานการณ์นี้นับได้ว่าเป็นเรื่อง
ใหม่ที่วงการธุรกิจโรงแรมไม่เคยเจอมาก่อนกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจโรงแรมต้องหยุดการ
ให้บริการเกือบทั้งหมด ถือเป็นภาวะวิกฤตในธุรกิจโรงแรม  ซึ่งจากสถานการณ์การท่องเที่ยวเกาะ               
พะงันปี พ.ศ. 2561 จำนวนนักท่องเที่ยว 5.47 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยว 79,135.76 ล้านบาท 
อัตราการเข้าพักเฉลี ่ยร้อยละ 69.07 จำนวนผู ้เข้าพัก 4.85 ล้านคน แต่หลังโควิด-19 จำนวน
นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าร้อยละ 50 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 26,931 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งหมด 123.77 ล้านบาท  มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยภาพรวมร้อยละ 17.38 (สำนักงานสถิติจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี, 2563)  
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 สะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตใจ เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีว ิตเป็นจำนวนมาก รวมถึงสภาพจิตใจและภาว ะ
ความเครียดที่รุนแรงจากการระบาดของโรค  ยิ่งไปกว่านั้นการแพร่ระบาดของโรคยังส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างต่อสภาพสังคมที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รูปแบบและวิถีชีวิตประจำวันที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น การเว้นระยะห่างทางสั งคม สภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การชะลอตัวของธุรกิจต่างๆ ทั้งการผลิต การบริการ ธุรกิจนำเข้า -ส่งออก รวมถึง
การลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการเลิกจ้าง คนว่างงาน ประสบปัญหา
หนักด้านการเงิน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่าง
ชัดเจน เปรียบเสมือนห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน การดำเนินธุรกิจทุกประเภทต้องหยุดชะงัก 
ทั้งธุรกิจรายใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ทักษิณา  แสนเย็น และคณะ, 2563, น. 212-215) 
 กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็น
จำนวนมาก เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นอย่างมหาศาล เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม จุดชมวิว แนวปะการัง ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม น้ำตก 
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เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ชัดว่าโรงแรมในเกาะพะงันจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนักหาก
เทียบเท่ากับธุรกิจโรงแรมในพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วยข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม บริบททางสังคมและชุมชนท้องถิ่น
ที่ยังคงมีอัตลักษณ์ค่อนข้างมั่นคง และที่สำคัญ คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติ (กฤษฎา เสก
ตระกูล, 2563) 
 จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู ้ว ิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษา การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจาก
ผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการดำเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมเมื่อเกิดภาวะวิกฤติให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัว
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโรงแรมในการนำข้อมูลไปปรับปรุงธุรกิจโรงแรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งช่วยตอบบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  

1)  เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

2)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 
กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ และ
ด้านกระบวนการให้บริการ ตามมาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก 
  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

1) แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
 จาการทบทวนวรรณกรรม พบว่า โรงแรม หมายถึง คฤหาสน์ของเศรษฐีคฤหาสน์ที ่มี
ลักษณะเป็น เหมือนบ้านหลังใหญ่ มีห้องนอนจํานวนมาก รวมถึงห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น
ใหญ่โต ทั้งนี้ต้องมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่เข้าพักตามความต้องการได้ด้วย โดยโรงแรม
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โรงแรมใจกลางเมือง โรงแรมชานเมือง โรงแรมทางหลวง โรงแรม 
ท่าอากาศยาน และโรงแรมตากอากาศ (ธีราพรรณ อ่ิมโอษฐ์, 2554, น.43-58) 
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2) แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดจะเป็นการปรับเปลี่ยนปัจจัยหรือ

องค์ประกอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถ
กำหนดส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา 
(Price) 3. การจัดจำหน่าย (Place) และ 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นต้น (วิเชียร วงศ์
ณิชชากุล และคณะ, 2554, น. 17) 

3) แนวคิดและทฤษฎีการปรับตัว  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทักษะการปรับตัวทางสังคม เป็นลักษณะส่วนตัวของ
บุคคลที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น โดยผู้ที่มีทักษะการปรับตัวทางสังคมสูง  จะสื่อ
ความได้ดีและชัดเจน ส่วนผู้ที่มีทักษะการปรับตัวทางสังคมต่ำ จะสื่อความไม่ดีและไม่ชัดเจน โดย
ทักษะการปรับตัวทางสังคมแบ่งได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional 
Expressivity) 2. ความไวในการรับรู้อารมณ์ผู้อื่น (Emotional Sensitivity) 3. การควบคุมอารมณ์
ของตนเอง (Emotional Control) 4. การแสดงออกทางสังคม (Social Expressivity) 5. ความไวใน
การรับรู้ทางสังคม (Social Sensitivity) และ 6. การควบคุมทางสังคม (Social Control) เป็นต้น 
(Riggio, 1989, p. 649) 
 

วิธีการศึกษา 
  
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา 
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) จากวิกฤตโควิด 19 ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจโรงแรมเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างไร จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด 
2)  ธุรกิจโรงแรมมีแนวทางการปรับตัวอย่างไร จากวิกฤตโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมใน
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ในธุรกิจครอบครัว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีสุมตัวอย่างเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 
คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล/ 
จากนั ้นนำมาประมวลผลว ิเคราะห์และสังเคราะห์ผลออกมา โดยว ิธ ีการพรรณนาว ิเคราะห์
(Descriptive/Analysis) เพื่อค้นหาการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 
กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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270 

ผลการวิจัย 
  
1) ศึกษาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยว
ได้ในประเทศไทยได้ เพราะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนคนไทยจะน้อย เนื่องจากการ
เดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก การบริห าร
ต้องหยุดลงเมื่อพนักงานไม่เพียงพอ และการบริการทำได้ไม่เต็มที่ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ขาดทุน 
ห้องพักไม่ได้ใช้งาน สภาพดูเก่า ทรุดโทรม ต้องดูแลซ่อมแซมตลอด อาหารของสดในร้านอาหารก็ต้อง
ทิ้ง บางประเภทหมดอายุ 
 ด้านราคา พบว่า ธุรกิจโรงแรมต้องปรับราคาลง เพื ่อให้กิจการอยู ่รอด ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เหลืออยู่บนเกาะพักได้ ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ลด
ราคาต่ำลงมาประมาณร้อยละ 40-50 เพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาพักในกิจการ
ของตนเอง เนื่องจากคู่แข่งลดราคา ทำให้ราคาต่อกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ห้องพักและร้านอาหาร 
จัดทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มคนไทยจะทำให้มีเงินสดเข้ามารักษาสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนได้บ้าง 
 ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า ธุรกิจโรงแรมต้องปรับลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพิ่มวันหยุด 
พนักงานต้องไปทำงานอื่น ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง บางคนถูกพักงานหรือ
เลิกจ้าง พนักงานมีน้อย แต่ต้องลดค่าเงินเดือนและต้องหางานเสริมให้เขา จากจัดห้องต้องไปจัด
ตกแต่งสวน ก่อสร้าง ลดต้นทุนโดยตัดเงินเดือนพนักงาน ลดจำนวนพนักงานลง เนื่องจากขาดทุน และ
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน คงเหลือไว้แต่พนักงานที่จำเป็นเท่านั้น หยุดงาน ให้ที่พัก กินอยู่ ไม่มี
เงินเดือนเพ่ือที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู้เข้าพักและพนักงานกลัวการใกล้ชิด และต้องการรักษา
ระยะห่างตามมาตรการของรัฐ ทำให้บริการลูกค้าหรือปฏิสัมพันธ์ได้ไม่เต็มที่ บางบริการหรือกิจกรรม
ต้องงดเว้นหรือยกเลิกไป มีผลกระทบมากการให้บริการล่าช้า บางจุดไม่สามารถจ้างพนักงานได้  จาก
ลดจำนวนพนักงานลง ขาดงานในบางส่วน พนักงานต้องร่วมกันรับผิดชอบ พนักงาน 1 คน ต้องรับ
หน้าที่หลายอย่างในการให้บริการลูกค้า มีข้อปฏิบัติและมาตรฐานการให้บริการมากขึ้น เช่น ตรวจ
อุณหภูมิ จัดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ บางกิจการการให้บริการหยุด เนื่องจากไม่มีลูกค้า 
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 2) เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 มาตรการเชิงรับ 
 (1) เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานและการดำเนินงานที่ได้คุณภาพ  จดทะเบียนให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของภาครัฐ จัดทำแผนการป้องกันโควิด-19 ต้องมีแนวทางปฏิบัติพร้อม เช็ค
รายการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อ ตามมาตรการของภาครัฐ  จัดทำคู่มือพร้อมแนวทางการตรวจ
สุขภาพของทีมงาน พร้อมตรวจสุขภาพตามระยะตามกฎ ระเบียบของภาครัฐและดำเนินมาตรการ
ตามคำแนะนำของภาครัฐ จัดที่ทำงานและการติดต่อประสานงานโดยให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่าง
กัน ตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ที่
ได้มาตรฐานเพียงพอ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการติดต่อโดยตรงระหว่างบุคคล  ติดต่อกับ
ลูกค้า การขนส่ง โรงแรม และสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ที่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานที่
กำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จัดหาทางเลือกสำหรับการดำเนินการที่ปลอดภัย เช่น การจำหน่าย
ห้องพักล่วงหน้า การกำหนดระยะเวลาในการเข้าประชุม การเข้าพัก การกำหนดจำนวนผู้เข้าพัก และ
จัดอบรมทีมงานเพ่ือเตรียมความพร้อมปฏิบัติได้ตามคู่มือและแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดขึ้น 
 (2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทีมงานและลูกค้า-เลือกสินค้า และวัตถุดิบ
ที่ได้รับการรับรองโดยผ่านหน่วยงานด้านสาธารณสุขว่าปลอดเชื้อ หมั่นตรวจสอบการทำงานของทีม
ทำความสะอาดโดยเน้นความถี่ในจุดสำคัญ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ จัดที่นั่งให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของภาครัฐที่กำหนดไว้ จัดหาถัง
ขยะที่มีถุงรองข้างล่างอีกหนึ่งชั้น เพื่อสามารถนำไปทิ้งได้เป็นระยะ  เลือกใช้บริการคู่ค้าที่มีจิตสำนึก
และการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความสะอาด การรักษาสุขอนามัย และลดการติดเชื้อ จำกัด
ระยะห่างของลูกค้าแต่ละราย และจัดให้มีเครื่องตรวจสอบการเข้าออกที่ไม่ต้องมีการสัมผัส 
 (3) การสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กลับคืนมา อบรมทีมงานให้สามารถตอบ
คำถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความมั่นใจของผู้เดินทางรายอ่ืน ส่งเสริมให้มี
แอพพิเคชั่นในการรู้ตำแหน่งของการเดินทางถ้ามีการกำหนดไว้โดยกฏระเบียบของท้องถิ่น 
 (4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากการเกิดวิกฤตแต่ละครั ้งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมยาวนาน
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงแรมแต่ละแห่งที่จะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้ยาวนาน
เพียงใด ผลกระทบหลักที่สำคัญจากภาวะวิกฤตที่มีต่อธุรกิจโรงแรม คือ รายได้ที่ลดลงจากการลดลง
ของผู้ใช้บริการ ธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนและมีกลยุทธ์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในภาวะวิกฤต โรงแรมส่วนใหญ่มักควบคุมต้นทุนดำเนินงานในระหว่างเกิดภาวะวิกฤต 
ด้วยการลดต้นทุนค่าแรงงานและชะลอการรับพนักงาน   
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 (5) มาตรการและเครื่องมือสำหรับการฟ้ืนฟูธุรกิจโรงแรมภายหลังภาวะวิกฤต ส่วนใหญ่
นิยมใช้การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องของโรงแรมให้กลับมาใช้บริการอีก  ทั้งนี้หลังเกิดภาวะวิกฤต
ธุรกิจโรงแรมต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นโดยเร็วท่ีสุด แนวทางหนึ่งธุรกิจโรงแรมสามารถใช้
การตลาดเพือ่สังคม  
 (6) ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ เพื่อเยียวยาให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ  และ
เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมสามารถคงอยู่ต่อไปได้ พร้อมกับขอความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น ๆ หรือ เครือข่ายภายนอก เช่น การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น  
 มาตรการเชิงรุก 
 (1) การบริหารจัดการความต่อเน ื ่องในการดำเน ินธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  ป้องกัน
ไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยให้พนักงานที่สำนักงานกว่า 90 % สามารถทำงานได้จากที่บ้าน (Work From Home) 
ขณะที่มีการเสริมมาตรการด้านสุขอนามัยเพื ่อให้พนักงานที่ยังต้องทำงานในโรงแรมสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้ามั ่นใจได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (2) การปรับลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่ลดได้ทันที เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงานลง การลดเวลาในการทำงาน จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถชะลอไว้หรือตัดออกได้ ก็จะตัดออกให้มากที่สุด ขณะที่การ
ลงทุนต่าง ๆ จะพิจารณาอย่างระมัดระวังที่สุด โดยเลือกลงทุนที่มีประโยชน์กับธุรกิจจริง ๆ  
 (3) การนำศักยภาพเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ ทั้งในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและการ
ทำงาน เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบบริการไป
ยังลูกค้าทุกกลุ่มมีความสะดวกและปลอดภัย ควบคู่กับการช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดที่เปลี ่ยนไปได้ เช่น การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บางโรงแรมทำ
ร้านอาหารควบคู่กัน หรือการผลักดันการใช้บล็อกเชน (Blockchain) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-
วางบิล-ชำระเงินกับคู่ธุรกิจให้เพิ่มขึ้น บล็อกเชน (Blockchain) คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และ
สินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลาง คือสถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี ระบบ 
Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา ยกตัวอย่างการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin จะมีรหัส 
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 (5) มาตรการและเครื่องมือสำหรับการฟ้ืนฟูธุรกิจโรงแรมภายหลังภาวะวิกฤต ส่วนใหญ่
นิยมใช้การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องของโรงแรมให้กลับมาใช้บริการอีก  ทั้งนี้หลังเกิดภาวะวิกฤต
ธุรกิจโรงแรมต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นโดยเร็วท่ีสุด แนวทางหนึ่งธุรกิจโรงแรมสามารถใช้
การตลาดเพือ่สังคม  
 (6) ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ เพื่อเยียวยาให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ  และ
เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมสามารถคงอยู่ต่อไปได้ พร้อมกับขอความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื ่น ๆ หรือ เครือข่ายภายนอก เช่น การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น  
 มาตรการเชิงรุก 
 (1) การบริหารจัดการความต่อเน ื ่องในการดำเน ินธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  ป้องกัน
ไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยให้พนักงานที่สำนักงานกว่า 90 % สามารถทำงานได้จากที่บ้าน (Work From Home) 
ขณะที่มีการเสริมมาตรการด้านสุขอนามัยเพื ่อให้พนักงานที่ยังต้องทำงานในโรงแรมสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้ามั ่นใจได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (2) การปรับลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่ลดได้ทันที เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงานลง การลดเวลาในการทำงาน จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถชะลอไว้หรือตัดออกได้ ก็จะตัดออกให้มากที่สุด ขณะที่การ
ลงทุนต่าง ๆ จะพิจารณาอย่างระมัดระวังที่สุด โดยเลือกลงทุนที่มีประโยชน์กับธุรกิจจริง ๆ  
 (3) การนำศักยภาพเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ ทั้งในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและการ
ทำงาน เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบบริการไป
ยังลูกค้าทุกกลุ่มมีความสะดวกและปลอดภัย ควบคู่กับการช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดที่เปลี ่ยนไปได้ เช่น การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น บางโรงแรมทำ
ร้านอาหารควบคู่กัน หรือการผลักดันการใช้บล็อกเชน (Blockchain) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-
วางบิล-ชำระเงินกับคู่ธุรกิจให้เพิ่มขึ้น บล็อกเชน (Blockchain) คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และ
สินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลาง คือสถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี ระบบ 
Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา ยกตัวอย่างการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin จะมีรหัส 
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Token สร้างขึ ้นมาเพื ่อสื ่อสารกับ Blockchain และทำการตรวจสอบว่า Bitcoin นั้น ๆ มีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่จะทำธุรกรรมให้สำเร็จต่อไป 
 (4) การมองหาโอกาสในตลาดใหม่ มุ่งขายสินค้าและบริการครบวงจรให้ตอบโจทย์และ
ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี่และการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยในการผลิตและการขนส่งบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับ
การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมการทำอาหารควบคู่กันให้สามารถดำเนินการผลิตเพื่อรองรับความ
ต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการวางแผนการขายร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมใน
ท้องถิ่นด้วยกัน เพื่อปรับกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ 
แต่คงเสถียรภาพไว้ ให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน (ดังภาพท่ี 1)  
 

นโยบาย 4Ps 
รุก 

1. การปรับลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่ลดได้ทันที 
เช่น ค่าใช้จ ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที ่ไม่
จำเป็น ลดจำนวนพนักงานลง การลดเวลาในการ
ทำงาน เป็นต้น 

2. การนำศักยภาพเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ  ทั้ง
ในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและการทำงาน เช่น 
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. การบริหารจัดการความต่อเนื ่องในการดำเนินธุรกิจ 
(Business Continuity Management) ด ้ วยการมุ่ ง 
เน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของ
พนักงานป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 

2. การมองหาโอกาสในตลาดใหม่ มุ่งขายสินค้าและบริการ
ครบวงจรให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค ้าที่
เปลี่ยนไป 

1.  เตร ียมความพร ้อมสำหร ับท ีมงานและการ
ดำเนินงานที่ได้คุณภาพ   

2. ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ เพื่อเยียวยาให้กับ
พนักงานที ่ได้ร ับผลกระทบ  และเพื ่อให้ธุรกิจ
โรงแรมสามารถคงอยู่ต่อไปได้  

3. ร ่วมมือก ับหน่วยงานอื ่น ๆ หรือ เครือข ่าย
ภายนอก เช ่น การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการเดียวกัน  

1. จัดทำแผนการป้องกันโควิด-19 ต้องมีแนวทางปฏิบัติ
พร้อม เช็ครายการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อ ตาม
มาตรการของภาครัฐ  จัดทำคู่มือพร้อมแนวทางการ
ตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและ
บุคลากรเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในอนาคต 

3. วางแผนเพื ่อสร้างความเชื ่อมั่นและความเชื ่อถือให้
กลับคืนมา ผ่านการอบรมทีมงานให้สามารถตอบ
คำถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

4. วางแผนมาตรการและเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูธุรกิจ
โรงแรมภายหลังภาวะวิกฤต ผ่านการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น  

 
รับ 

ภาพที่ 1 สรุปกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 
  

ระยะ 
ส้ัน 

ระยะ 
ยาว 
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สรุปและอภิปรายผล 
  

จากการศึกษาเรื ่อง การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่เป็นผลจากการวิจัย ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1) ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยว
ได้ในประเทศไทยได้ เพราะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนคนไทยจะน้อย เนื่องจากการ
เดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก การบริหาร
ต้องหยุดลงเมื่อพนักงานไม่เพียงพอ และการบริการทำได้ไม่เต็มที่ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ขาดทุน 
ห้องพักไม่ได้ใช้งาน สภาพดูเก่า ทรุดโทรม ต้องดูแลซ่อมแซมตลอด อาหารของสดในร้านอาหารก็ต้อง
ทิ้ง บางประเภทหมดอายุ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติทำให้มีผลกระทบด้านผลิตภัณฑ์ คือการบริการมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับณัฐกาณ                 
จรจันทร์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับตัวของโรงแรมขนาดกลางในในภาวะวิกฤตหมอก
ควันในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมโรงแรมขนาดกลางในอำเภอเมืองจังหวัด
เชียงรายได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตหมอกควัน โดยมีระดับผลกระทบมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ด้านราคา พบว่า ธ ุรกิจโรงแรมต้องปรับราคา เพื ่อให้ก ิจการอยู ่รอด ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เหลืออยู่บนเกาะพักได้ ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ลด
ราคาต่ำลงมาประมาณร้อยละ 40-50 เพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาพักในกิจการ
ของตนเอง เนื่องจากคู่แข่งลดราคา ทำให้ราคาต่อกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ห้องพักและร้านอาหาร 
จัดทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มคนไทยจะทำให้มีเงินสดเข้ามารักษาสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนได้บ้าง ทั้งนี้เนื่องจากการปรับลดราคาห้องพัก เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับมันทนา 
เพ็งแจ่ม (2554) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารคุณภาพการบริการที ่ม ีต่อ
ความสําเร็จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การบริหารเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเงิน 
 ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า ธุรกิจโรงแรมต้องปรับลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพิ่มวันหยุด 
พนักงานต้องไปทำงานอื่น ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง บางคนถูกพักงานหรือ
เลิกจ้าง พนักงานมีน้อย แต่ต้องลดค่าเงินเดือนและต้องหางานเสริมให้เขา จากจัดห้องต้องไปจัด
ตกแต่งสวน ก่อสร้าง ลดต้นทุนโดยตัดเงินเดือนพนักงาน ลดจำนวนพนักงานลง เนื่องจากขาดทุน และ
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สรุปและอภิปรายผล 
  

จากการศึกษาเรื ่อง การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่เป็นผลจากการวิจัย ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1) ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจโรงแรมจากวิกฤตโควิด 19 กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เนื่องจากรัฐบาล ล็อคดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยว
ได้ในประเทศไทยได้ เพราะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนคนไทยจะน้อย เนื่องจากการ
เดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลานานมาก ทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศทำได้ยาก การบริหาร
ต้องหยุดลงเมื่อพนักงานไม่เพียงพอ และการบริการทำได้ไม่เต็มที่ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ขาดทุน 
ห้องพักไม่ได้ใช้งาน สภาพดูเก่า ทรุดโทรม ต้องดูแลซ่อมแซมตลอด อาหารของสดในร้านอาหารก็ต้อง
ทิ้ง บางประเภทหมดอายุ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างชาติทำให้มีผลกระทบด้านผลิตภัณฑ์ คือการบริการมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับณัฐกาณ                 
จรจันทร์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับตัวของโรงแรมขนาดกลางในในภาวะวิกฤตหมอก
ควันในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมโรงแรมขนาดกลางในอำเภอเมืองจังหวัด
เชียงรายได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตหมอกควัน โดยมีระดับผลกระทบมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ด้านราคา พบว่า ธ ุรกิจโรงแรมต้องปรับราคา เพื ่อให้ก ิจการอยู ่รอด ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เหลืออยู่บนเกาะพักได้ ลดราคาเหลือร้อยละ 50 ลด
ราคาต่ำลงมาประมาณร้อยละ 40-50 เพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาพักในกิจการ
ของตนเอง เนื่องจากคู่แข่งลดราคา ทำให้ราคาต่อกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ห้องพักและร้านอาหาร 
จัดทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มคนไทยจะทำให้มีเงินสดเข้ามารักษาสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนได้บ้าง ทั้งนี้เนื่องจากการปรับลดราคาห้องพัก เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับมันทนา 
เพ็งแจ่ม (2554) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารคุณภาพการบริการที ่ม ีต่อ
ความสําเร็จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การบริหารเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเงิน 
 ด้านพนักงานให้บริการ พบว่า ธุรกิจโรงแรมต้องปรับลดพนักงาน ลดเงินเดือน เพิ่มวันหยุด 
พนักงานต้องไปทำงานอื่น ๆ ในโรงแรมที่ไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเอง บางคนถูกพักงานหรือ
เลิกจ้าง พนักงานมีน้อย แต่ต้องลดค่าเงินเดือนและต้องหางานเสริมให้เขา จากจัดห้องต้องไปจัด
ตกแต่งสวน ก่อสร้าง ลดต้นทุนโดยตัดเงินเดือนพนักงาน ลดจำนวนพนักงานลง เนื่องจากขาดทุน และ
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ขาดสภาพคล่องทางการเงิน คงเหลือไว้แต่พนักงานที่จำเป็นเท่านั้น หยุดงาน ให้ที่พัก กินอยู่ ไม่มี
เงินเดือนเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ ทำให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไม่มีรายได้ จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง ซึ่งสอดคล้องกับจตุพรรณ  
แสนพิช  (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำต่อธุรกิจโรงแรม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการจึงปรับตัวด้วยการรับพนักงานน้อยลง เพ่ิมปริมาณ
งานและเวลาทำงานมากขึ ้น ผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้างรายวันขั ้นต่ำต่อการบริหาร
ค่าตอบแทน 
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู้เข้าพัก และพนักงานกลัวการใกล้ชิด และต้องการรักษา
ระยะห่างตามมาตรการของรัฐ ทำให้บริการลูกค้าหรือปฏิสัมพันธ์ได้ไม่เต็มที่ บางบริการหรือกิจกรรม
ต้องงดเว้นหรือยกเลิกไป มีผลกระทบมากการให้บริการล่าช้า บางจุดไม่สามารถจ้างพนักงานได้  จาก
ลดจำนวนพนักงานลง ขาดงานในบางส่วน พนักงานต้องร่วมกันรับผิดชอบ พนักงาน 1 คน ต้องรับ
หน้าที่หลายอย่างในการให้บริการลูกค้า มีข้อปฏิบัติและมาตรฐานการให้บริการมากขึ้น เช่น ตรวจ
อุณหภูมิ จัดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือ บางกิจการการให้บริการหยุด เนื่องจากไม่มีลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต้องรักษาดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ หากไม่มีสถานการณ์โควิด-19 การ
ให้บริการอาจจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับบัวสอน พวงสวัสดิ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบ
ของการบริการที่เป็นเลิศที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
ข้อมูลด้านการออกแบบบริการ และด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2) เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 
กรณีศึกษา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 มาตรการเชิงรับ 
 (1) เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานและการดำเนินงานที่ ได้คุณภาพ จดทะเบียนให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของภาครัฐ จัดทำแผนการป้องกันโควิด-19 ต้องมีแนวทางปฏิบัติพร้อม เช็ค
รายการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อ ตามมาตรการของภาครัฐ  จัดทำคู่มือพร้อมแนวทางการตรวจ
สุขภาพของทีมงาน พร้อมตรวจสุขภาพตามระยะตามกฎ ระเบียบของภาครัฐและดำเนินมาตรการ
ตามคำแนะนำของภาครัฐ จัดที่ทำงานและการติดต่อประสานงานโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
ตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ ควรจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานเพียงพอ  
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการติดต่อโดยตรงระหว่างบุคคล  พร้อมทั้งจัดหาทางเลือกสำหรับ
การดำเนินการที่ปลอดภัย เช่น การจำหน่ายห้องพักล่วงหน้า การกำหนดระยะเวลาในการเข้าประชุม 
การเข้าพัก การกำหนดจำนวนผู้เข้าพัก เป็นต้น 
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 (2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทมีงานและลูกค้า-เลือกสินค้า และวัตถุดิบ
ที่ได้รับการรับรองโดยผ่านหน่วยงานด้านสาธารณสุขว่าปลอดเชื้อ หมั่นตรวจสอบการทำงานของทีม
ทำความสะอาดโดยเน้นความถี่ในจุดสำคัญ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ จัดที่นั ่งให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐที่กำหนดไว้  สร้าง
จิตสำนึกและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความสะอาด การรักษาสุขอนามัย และลดการติดเชื้อ 
จำกัดระยะห่างของลูกค้าแต่ละบุคคล 
 (3) การสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กลับคืนมา อบรมทีมงานให้สามารถตอบ
คำถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความมั่นใจของผู้เดินทางรายอ่ืน ส่งเสริมให้มี
แอพพิเคชั่นในการรู้ตำแหน่งของการเดินทางถ้ามีการกำหนดไว้โดยกฏระเบียบของท้องถิ่น 
 (4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากการเกิดวิกฤตแต่ละครั ้งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมยาวนาน
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงแรมแต่ละแห่งที่จะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้ย าวนาน
เพียงใด ผลกระทบหลักที่สำคัญจากภาวะวิกฤตที่มีต่อธุรกิจโรงแรมคือ รายได้ที่ลดลงจากการลดลง
ของผู้ใช้บริการ ธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนและมีกลยุทธ์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในภาวะวิกฤต โรงแรมส่วนใหญ่มักควบคุมต้นทุนดำเนินงานในระหว่างเกิดภาวะวิกฤต 
ด้วยการลดต้นทุนค่าแรงงานและชะลอการรับพนักงาน  
 (5) มาตรการและเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูธุรกิจโรงแรมภายหลังภาวะวิกฤต  ผ่านการ
ใช้สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ใช้บริการ ไปพร้อมกับการสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านธุรกิจ  
 (6) ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ เพ่ือเยียวยาให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือ เครือข่ายภายนอก  
 มาตรการเชิงรุก 

(1) การบริหารจัดการความต่อเน ื ่องในการดำเน ินธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ป้องกัน
ไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการทำงานให้สามารถทำงานได้จากที่บ้าน (Work from Home) ได้ 

(2) การปรับลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่ลดได้ทันที เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงานลง การลดเวลาในการทำงาน จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถชะลอไว้หรือตัดออกได้ ก็จะตัดออกให้มากที่สุด ขณะที่การ
ลงทุนต่าง ๆ จะพิจารณาอย่างระมัดระวังที่สุด โดยเลือกลงทุนที่มีประโยชน์กับธุรกิจจริง ๆ  
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 (2) การจัดหาประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับทมีงานและลูกค้า-เลือกสินค้า และวัตถุดิบ
ที่ได้รับการรับรองโดยผ่านหน่วยงานด้านสาธารณสุขว่าปลอดเชื้อ หมั่นตรวจสอบการทำงานของทีม
ทำความสะอาดโดยเน้นความถี่ในจุดสำคัญ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ จัดที่นั ่งให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐที่กำหนดไว้  สร้าง
จิตสำนึกและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความสะอาด การรักษาสุขอนามัย และลดการติดเชื้อ 
จำกัดระยะห่างของลูกค้าแต่ละบุคคล 
 (3) การสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กลับคืนมา อบรมทีมงานให้สามารถตอบ
คำถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความมั่นใจของผู้เดินทางรายอ่ืน ส่งเสริมให้มี
แอพพิเคชั่นในการรู้ตำแหน่งของการเดินทางถ้ามีการกำหนดไว้โดยกฏระเบียบของท้องถิ่น 
 (4) วางแผนและกำหนดมาตรการจัดการด้านต้นทุนและบุคลากรเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากการเกิดวิกฤตแต่ละครั ้งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมยาวนาน
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงแรมแต่ละแห่งที่จะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้ย าวนาน
เพียงใด ผลกระทบหลักที่สำคัญจากภาวะวิกฤตที่มีต่อธุรกิจโรงแรมคือ รายได้ที่ลดลงจากการลดลง
ของผู้ใช้บริการ ธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนและมีกลยุทธ์การจัดการบุคลากรที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในภาวะวิกฤต โรงแรมส่วนใหญ่มักควบคุมต้นทุนดำเนินงานในระหว่างเกิดภาวะวิกฤต 
ด้วยการลดต้นทุนค่าแรงงานและชะลอการรับพนักงาน  
 (5) มาตรการและเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูธุรกิจโรงแรมภายหลังภาวะวิกฤต  ผ่านการ
ใช้สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ใช้บริการ ไปพร้อมกับการสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านธุรกิจ  
 (6) ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ เพ่ือเยียวยาให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือ เครือข่ายภายนอก  
 มาตรการเชิงรุก 

(1) การบริหารจัดการความต่อเน ื ่องในการดำเน ินธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ป้องกัน
ไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการทำงานให้สามารถทำงานได้จากที่บ้าน (Work from Home) ได ้

(2) การปรับลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่ลดได้ทันที เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงานลง การลดเวลาในการทำงาน จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถชะลอไว้หรือตัดออกได้ ก็จะตัดออกให้มากที่สุด ขณะที่การ
ลงทุนต่าง ๆ จะพิจารณาอย่างระมัดระวังที่สุด โดยเลือกลงทุนที่มีประโยชน์กับธุรกิจจริง ๆ  
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 (3) การนำศักยภาพเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ ทั้งในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและการ
ทำงาน เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบบริการไป
ยังลูกค้าทุกกลุ่มมีความสะดวกและปลอดภัย ควบคู่กับการช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดที่เปลี ่ยนไปได้ เช่น การทำการตลาดออนไลน์ การค้าขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น 
 (4) การมองหาโอกาสในตลาดใหม่ มุ่งขายสินค้าและบริการครบวงจรให้ตอบโจทย์และ
ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมการทำอาหาร
ควบคู่กันให้สามารถดำเนินการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีการ
วางแผนการขายร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมในท้องถิ่นด้วยกัน เพ่ือปรับกระบวนการส่งมอบสินค้า
และบริการให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่คงเสถียรภาพไว้ ให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถ
เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดมาตรเชิงรับและเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและธุรกิจโรงแรมสามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ณัฐกาณ จรจันทร์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับตัวของโรงแรมขนาดกลางในในภาวะ
วิกฤตหมอกควันในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมโรงแรมขนาดกลางในอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตหมอกควัน โดยมีระดับผลกระทบมากที่สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากร  ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการในการดำเนินการ แนวทางในการ
ปรับตัว ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ควรมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรม ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของโรงแรมให้มีความสวยงาม รูปแบบและการตกแต่งห้องพักให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความหลากหลายของบริการห้องอาหารและการจัดกิจกรรมหรือเทศกาล
พิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ด้านราคา ปรับราคาห้องพักตามฤดูกาล ด้านบุคลากร ส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการให้บริการที่ดียิ ่งขึ ้น มีการ
สับเปลี ่ยนหน้าที ่การทำงานข้ามแผนกให้เกิดทักษะที่หลากหลาย ด้านกระบวนการให้บริการ 
ให้บริการที่รวดเร็ว เช่น การเช็คอินเข้าที่พัก การให้บริการการจ่ายค่าที่พัก เช่น การจ่ายเงินสด การ
จ่ายด้วยบัตรเครดิต การโอนเงินและการจ่ายผ่านตัวกลางธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาเร ื ่องการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด -19 
กรณีศึกษาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 (1) ควรใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการประชุมการสัมมนา และการแสดงสินค้าของอำเภอเกาะพงัน 
 (2) ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองและนอกเมืองหลังวิกฤตโควิด -19 เพื่อให้

เกิดการท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว  โดยจะส่งเสริมบทบาทเอกชน
ร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้ดีในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง  

 (3) สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการจัดการเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการในการจัดการความรู้ธุรกิจโรงแรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
     (1) ควรมีการศึกษา การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ของ

จังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือจะได้ทราบแนวทางการปรับตัวที่เป็นนามธรรมมากข้ึน     
     (2) ควรมีการศึกษาสนับสนุนให้มีการวิจัยในรูปแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพื่อยืนยันข้อมูลและข้อค้นพบที่เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่  ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิง
วิชาการในระดับสูง                 

 (3) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา ผลกระทบของธุรกิจโรงแรมในภาวะวิกฤต 
โควิด-19 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ควรเพิ่มตัวแปร ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลผลกระทบมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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บทคัดย่อ 
  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมใน
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
เพ่ือแบ่งเป็นสัดส่วน ซึ่งจะได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเพชรพะงัน 
จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ด้านปัจจัยนำมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์อยู่ในใน
ระดับปานกลาง มีเจตคติในการอนุรักษ์อยู่ในระดับเห็นด้วย มีการรับรู้ประโยชน์การอนุรักษ์ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยเอื้อเห็นว่า มีปัจจัยเอื้ออยู่ในระดับสูง และด้านปัจจัยเสริมเห็น
ว่าได้รับบ่อย ๆ ทั้งด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และได้รับคำแนะนำ คำชี้แจงจากบุคคลอ่ืน 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โดยรวม มีส่วนร่วมบางคร้ัง สำหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมบางครั้งในทุก ๆ ด้าน โดยมากที่สุดในการดำเนินการ ด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล เรียงตามลำดับ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในด้านการวางแผน และการดำเนินการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปัจจัยนำเข้าด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านเจตคติ ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฯ และปัจจัยเสริม  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ หน่วยงานในพื้นท่ีควรเพิ่มการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เช่น การให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน และจัด
เจ้าหน้าที่ผู ้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัคร ออกให้ความรู้กับประชาชนในชุมชมให้
สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มปัจจัยเสริมด้านสื่อให้กับประชาชนได้มากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ท้องถิ่น สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การปลูกฝังเจตคติเกี่ยวกับสิทธิในการใช้พื้นท่ี
ประกอบอาชีพและหน้าที่ในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มากข้ึน 
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 ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมายประเทศหนึ่ง รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จึงทำให้ได้รับกระแสตอบรับ 
อย่างกว้างขวางจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงให้
ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในระดับสูง ทำให้การท่องที่เท่ียวมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณูปโภค
ที่ไม่สามารถจะรองรับต่อ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าไปอย่า งรวดเร็ว
เช่นเดียวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความแออัดและผลกระทบต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดการคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลชุดปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้มุ่งส่งเสริมให้
การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศให้มากที่สุด และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และนำเงินตราเข้าสู ่ประเทศได้อย่างมหาศาล ผลของการส่งเสริมอุตส าหกรรมการ
ท่องเที่ยว จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
 เกาะพะงัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะของทรัพยากรที่คล้ายคลึงกับเกาะสมุย คือ เป็นพื้นที่ที่มีความสงบและ
สวยงามในด้านทรัพยากรทางทะเลและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่สวยงาม นอกจากนี้ยัง
มีสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เป็นประจำทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลก  บริเวณหาดริ้น ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนิยมเดินทางไปเยือนเกาะพะงันกันอย่าง
เนืองแน่น ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การท่องเที่ยวบริเวณหาดริ้นเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ถูกจับตา
มองว่า เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ความสวยงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกรบกวน ความแออัด ปัญหาการรองรับนักท่องเที ่ยวที ่มากเกินกว่าขีด
ความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ  
 แต่อย่างไรก็ตามเกาะพะงันยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เงียบสงบ ที่อยู่ในตำบลเพชรพะงัน ซึ่งมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หาดยาว หาดสลัด และหาดแม่หาด โดยมีจุดขายคือการพัฒนา
ชายหาดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคงความงามแบบธรรมชาติให้มากที่สุด ซึ่งเข้าเกณฑ์การจัด
เขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นเขตนันทนาการ (Recreative Zone) หรือเขตการใช้ประโยชน์ทั่วไป 
(Extensive Use Zone) เป็นพื ้นที ่ที ่ส ่วนใหญ่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู ่ อาจมีบางส่วนที ่ถูก
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เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากการกระทำของมนุษย์ แต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามสามารถพัฒนา
เป็นจุดท่องเที่ยว หรือแหล่งที่สามารถประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับรองรับ
กิจกรรมที่มีคนหมู่มาก เป็นพื้นที่ที่อาจจัดได้ว่าเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเขตการจัดการที่เข้มงวดใน
เรื่องการใช้ประโยชน์กับเขตที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่เข้มงวดมากนัก วัตถุประสงค์หลัก
ของเขตการจัดการนี ้ก็เพื ่อสงวนรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และจัดให้มีเส้นทางเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ รองรับกิจกรรมนันทนาการ (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช , ส่วนศึกษาและวิจัย
อุทยานแห่งชาติ, 2553) 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะย่อมสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชม และสร้างความเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโต
อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่กัน เป็น
ที่ทราบกันดีว่าการอนุรักษ์นั้นจะใช้แค่หน่วยงานเดียวคงไม่สามารถครอบคลุมทั่วถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เนื่องจาก
ประชาชนเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่ต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพราะประชาชน
ในพื้นที่ คือผู้ที่ใกล้ชิดกับพื้นที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน 
ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน เพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและลดความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์จึงเป็นหนทางที ่จะประสบ
ความสำเร็จสูงสุด ผู้วิจัย ซึ่งเป็นคนในท้องที่ จึงมีสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด  
สุราษฎร์ธาน ีเพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการหรือแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
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เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากการกระทำของมนุษย์ แต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามสามารถพัฒนา
เป็นจุดท่องเที่ยว หรือแหล่งที่สามารถประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับรองรับ
กิจกรรมที่มีคนหมู่มาก เป็นพื้นที่ที่อาจจัดได้ว่าเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเขตการจัดการที่เข้มงวดใน
เรื่องการใช้ประโยชน์กับเขตที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่เข้มงวดมากนัก วัตถุประสงค์หลัก
ของเขตการจัดการนี ้ก็เพื ่อสงวนรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และจัดให้มีเส้นทางเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ รองรับกิจกรรมนันทนาการ (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช , ส่วนศึกษาและวิจัย
อุทยานแห่งชาติ, 2553) 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะย่อมสามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชม และสร้างความเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวได้ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโต
อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่กัน เป็น
ที่ทราบกันดีว่าการอนุรักษ์นั้นจะใช้แค่หน่วยงานเดียวคงไม่สามารถครอบคลุมทั่วถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เนื่องจาก
ประชาชนเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่ต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพราะประชาชน
ในพื้นที่ คือผู้ที่ใกล้ชิดกับพื้นที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน 
ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน เพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและลดความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์จึงเป็นหนทางที ่จะประสบ
ความสำเร็จสูงสุด ผู้วิจัย ซึ่งเป็นคนในท้องที่ จึงมีสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด  
สุราษฎร์ธาน ีเพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการหรือแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของประชาชนในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการหรือแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป           
 

คำถามสำหรับการศึกษา 
  
 1) ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมาก
น้อยเพียงใด 
 2) ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ หมายถึง การรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คงความงาม และมีคุณค่าเป็นทรัพยากรของชาติสืบไป 
พร้อมทั้งใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนในท้องถิ่นของตน 
 ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม และ เป็นการเกิดผลทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ดังนั้น 
ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และประชาชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างชาญฉลาดแล้ว ประเทศนั้น ๆ ก็จะประกอบด้วยประชาชนที่มั่งคั่งสมบูรณ์มี
ความเป็นอยู่ที ่สะดวกสบาย ในขณะเดียวกัน หากประเทศใด ๆ ยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฟุ่มเฟือย และขาดการอนุรักษ์แล้ว ก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายสูญสิ้นไป จึงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถอำนวยประโยชน์แก่ทุกคนมากที่สุด 
และให้เกิดประโยชน์ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
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 สำหรับการท่องเที่ยวนั้น ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธุ์ และอุดม เชยกีวงศ์ (2554,  
น. 253-255) กล่าวว่า การจัดการแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวมีกระบวนการในการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว มีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน เป็นขั้นตอนของการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแผนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ แผนแม่บท แผนของฝ่าย 
และแผนปฏิบัติการ 2) การจัดระบบการทำงาน ว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรและมีสายการบังคับบัญชา
อย่างไร เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 3) การใช้ยุทธวิธีต่างๆ ชักจูงให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานต่างๆ ดำเนินงานด้วยมุ ่งมันจนประสบความสำเร็จ  4) การควบคุม หมายถึง การติดตาม 
ตรวจสอบ ผลงาน และหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นก็หาทางแก้ไขปรับปรุงจนบรรลุภารกิจต่าง ๆ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 
 อคิน รพีพัฒน์ (2527, อ้างถึงใน ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, 
อ้างถึงใน ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) ได้จำแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นส่วนแรกที่สำคัญที่สุด 
เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขา เองได้ 
กิจกรรมต่าง ๆที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ชาวบ้านเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่อาจ
มองปัญหาไม่ได้เด่นชัด เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงเป็นเสมือนกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพให้ชุมชน
มองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม การวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการ
พัฒนาให้เสร็จสิ้นโดยฉับไว ก็จะดำเนินการวางแผนงานด้วนตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วย
ตนเองในที่สุด ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถ
ลงทุนและปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การทำงานในชนบท อย่างน้อยก็มีแรงงานของตนเอง
เป็นขั้นต่ำสุดที่จะเข้าร่วมได้ และในหลายๆแห่งก็สามารถที่จะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลาย ๆ ประเภท
ได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทำให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตัวเองในการดำเนินงาน และ
ระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ทำขึ้น เพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ซ่ึ งต่างไปจากสภาพที่การ
ลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไม่เดือดร้อนมากนัก และ
การบำรุงรักษาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ของชุมชน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ทำให้ได้เรียนรู้การดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็สามารถดำเนินกิจกรรมชนิด
นั้นด้วยตนเองต่อไปได้ และ ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามและการประเมินผลงาน ขาด
การมีส่วนร่วมของชุมชนแต่เป็นการดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่
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 สำหรับการท่องเที่ยวนั้น ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธุ์ และอุดม เชยกีวงศ์ (2554,  
น. 253-255) กล่าวว่า การจัดการแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวมีกระบวนการในการจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยว มีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน เป็นขั้นตอนของการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแผนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ แผนแม่บท แผนของฝ่าย 
และแผนปฏิบัติการ 2) การจัดระบบการทำงาน ว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรและมีสายการบังคับบัญชา
อย่างไร เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 3) การใช้ยุทธวิธีต่างๆ ชักจูงให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานต่างๆ ดำเนินงานด้วยมุ ่งมันจนประสบความสำเร็จ  4) การควบคุม หมายถึง การติดตาม 
ตรวจสอบ ผลงาน และหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นก็หาทางแก้ไขปรับปรุงจนบรรลุภารกิจต่าง ๆ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 
 อคิน รพีพัฒน์ (2527, อ้างถึงใน ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, 
อ้างถึงใน ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) ได้จำแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นส่วนแรกที่สำคัญที่สุด 
เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขา เองได้ 
กิจกรรมต่าง ๆที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ชาวบ้านเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่อาจ
มองปัญหาไม่ได้เด่นชัด เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงเป็นเสมือนกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพให้ชุมชน
มองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม การวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการ
พัฒนาให้เสร็จสิ้นโดยฉับไว ก็จะดำเนินการวางแผนงานด้วนตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วย
ตนเองในที่สุด ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถ
ลงทุนและปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การทำงานในชนบท อย่างน้อยก็มีแรงงานของตนเอง
เป็นขั้นต่ำสุดที่จะเข้าร่วมได้ และในหลายๆแห่งก็สามารถที่จะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลาย ๆ ประเภท
ได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทำให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตัวเองในการดำเนินงาน และ
ระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ทำขึ้น เพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ซ่ึ งต่างไปจากสภาพที่การ
ลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไม่เดือดร้อนมากนัก และ
การบำรุงรักษาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ของชุมชน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ทำให้ได้เรียนรู้การดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็สามารถดำเนินกิจกรรมชนิด
นั้นด้วยตนเองต่อไปได้ และ ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามและการประเมินผลงาน ขาด
การมีส่วนร่วมของชุมชนแต่เป็นการดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่
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ทำไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ ถึงแม้อาจจะมีผู้โต้แย้งว่าการประเมินที่เที่ยงธรรม
ที่สุดน่าจะมาจากบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น  ๆ แต่ถ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาที่มุ่งจะพัฒนาคน การคำนึงถึงแต่ความเที่ยงธรรมอาจไร้ประโยชน์ การผสมผสานระหว่างคน
ภายนอกกับชุมชนน่าจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมิน
แล้ว ยังแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่
ชุมชนอ่ืน ๆ 
 ปัจจัยในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กองระบาดวิทยา (2542) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ทางการศึกษา (Education Diagnosis) 
ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งนำไปถึงพฤติกรรม
ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เพ่ือนำมาเป็นข้อมูล
ในการวางแผนสุขศึกษาโดยในขั้นตอนนี้จะแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยนำ 
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 ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมายถึงสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่จำเป็นในการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลชุมชนรวมทั้งลักษณะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกพฤติกรรมนั้น   ๆ ได้ด้วยและ
ความสามารถที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาระยะทางเวลานอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญ
คือการหาได้ง่ายและความสามารถในการเข้าถึงได้ง่ายของสิ่งที่จำเป็นในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วย
ให้การแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
 ปัจจัยเสริมแรง (Reinforcing Factors) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจาก
บุคคลอื่นอันเป็นผลจากการกระทำของตน สิ่งที่บุคคลจะได้รับอาจเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งของคำชมเชย 
การยอมรับ การลงโทษ การไม่ยอมรับการกระทำนั้นๆ หรืออาจเป็นกฎระเบียบที่บังคับควบคุมให้
บุคคลนั้นๆ ปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บุคคลจะได้รับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเองเช่น ญาติ 
เพื่อน แพทย์ ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น และอิทธิพลของบุคคลต่างๆนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ โดยอาจจะช่วยสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ก็ได้ 
 จากการสรุปปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และ แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กรอบแนวคิดอิสระที่ใช้ในงานวิจัยของ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวง, กองระบาด
วิทยา (2542) ได้แก่ ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ส่วนในตัวแปรอิสระ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ 
Cohen & Uphoff เข้ากับแนวคิดของ อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 
2543) โดยตัดการมีส่วนร่วมในการริเริ ่มในโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้ริเร่ิม 
คงเหลือการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ในการศึกษาในครั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยใช ้กรอบแนวคิดของ กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงาน
ปลัดกระทรวง, กองระบาดวิทยา (2542) ได้แก่ ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ส่วนในตัวแปร
อิสระ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Cohen & Uphoff เข้ากับแนวคิดของ อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่น
ทอง (2527, อ้างถึงใน ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) โดยตัดการมีส่วนร่วมในการริเริ่มในโครงการ 
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม คงเหลือการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่  การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษา 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลเพชรพะงัน จำนวน 
4,949 คน (เทศบาลตำบลเพชรพะงัน , 2563) กำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 
2555) ได้จำนวน 98 คน เพื่อสัดส่วนที่ลงตัวจึงใช้จำนวน 100 คนจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า เพื่อแบ่งเป็นสัดส่วน ซึ่งจะได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละแต่ละหมู่บ้านในเขตตำ บล
เพชรพะงัน  
 เครื ่องมือที ่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ตอน ได้แก่  
1) ปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยนำเข้า 3) ปัจจัยเอื้อ 4) ปัจจัยเสริม และ 5) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
 การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยนำแบบทดสอบไปทำการปรึกษาและปรับแก้ตามที่อาจารย์ ที่
ปรึกษาเสนอแนะให้ปรับปรุง จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) จำนวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อม่ัน ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ทั้งฉบับที่ ∞ = 0.82 แสดงว่า เครื่องมือที่ได้รับ
การทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 134)  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 

ผลการศึกษา 
  
 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี 
มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้านปัจจัย
นำมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์อยู่ในในระดับปานกลาง มีเจตคติในการอนุรักษ์อยู่ในระดับเห็นด้วย มี
การรับรู้ประโยชน์การอนุรักษ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยเอื้อเห็นว่า มีปัจจัยเอื้ออยู่
ในระดับสูง และด้านปัจจัยเสริมเห็นว่าได้รับบ่อยๆ ทั้งด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และ
ได้รับคำแนะนำ คำชี้แจงจากบุคคลอื่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 
 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โดยรวม มีส่วนร่วมบางครั้ง สำหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมบางครั้งในทุก ๆ ด้าน โดยมากที่สุดในการดำเนินการ ด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล เรียงตามลำดับ 
 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แสดงผลดังตารางที่ 1-3 
 
ตารางท่ี  1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

ปัจจัยนำเข้า 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ดำเนินการ 

ด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

ความรู้ -.030 .046 .183 .266** .157 
เจตคติ -.154 -.034 -.178 -.246* -.198* 
การรับรู้ประโยชน์ .246* .191 .247* 0.169 .263** 

 
หมายเหตุ: *  มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
               ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 

ผลการศึกษา 
  
 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี 
มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้านปัจจัย
นำมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์อยู่ในในระดับปานกลาง มีเจตคติในการอนุรักษ์อยู่ในระดับเห็นด้วย มี
การรับรู้ประโยชน์การอนุรักษ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยเอื้อเห็นว่า มีปัจจัยเอื้ออยู่
ในระดับสูง และด้านปัจจัยเสริมเห็นว่าได้รับบ่อยๆ ทั้งด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และ
ได้รับคำแนะนำ คำชี้แจงจากบุคคลอื่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 
 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โดยรวม มีส่วนร่วมบางครั้ง สำหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมบางครั้งในทุก ๆ ด้าน โดยมากที่สุดในการดำเนินการ ด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล เรียงตามลำดับ 
 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แสดงผลดังตารางที่ 1-3 
 
ตารางท่ี  1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

ปัจจัยนำเข้า 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ดำเนินการ 

ด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

ความรู้ -.030 .046 .183 .266** .157 
เจตคติ -.154 -.034 -.178 -.246* -.198* 
การรับรู้ประโยชน์ .246* .191 .247* 0.169 .263** 

 
หมายเหตุ: *  มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
               ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กับระดับการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ  พบว่าปัจจัยนำเข้าด้านความรู้ความเข้าใจมี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการ
ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน (r=.266) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยนำเข้าด้านเจตคติในการอนุรักษ์ฯมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาพรวม อยู่ในระดับต่ำในทิศทางตรงกัน
ข้ามกัน (r=-.198) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน และ
ปัจจัยนำเข้าด้านการรับรู้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฯ มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมโดย
รวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน (r=.263) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แสดงใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำแนกตามการมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่

 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

มีธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่มีธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง t p 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. 
การวางแผน 2.11 0.374 1.93 0.436 2.230 0.028* 
การดำเนินการ 2.16 0.356 1.96 0.437 2.342 0.021* 
การร่วมรับผลประโยชน์ 2.05 0.435 1.99 0.478 0.629 0.531 
การประเมินผล 1.99 0.504 1.88 0.532 1.061 0.291 

รวม 2.08 0.353 1.94 0.366 1.879 0.063 
 

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในด้านการวางแผน 
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และการดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีสว่น
ร่วมมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อในการอนุรักษ์ฯ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

ปัจจัย 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ดำเนินการ 

ด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

ปัจจัยเอื้อ -.172 -.074 -.075 -0.072 -.120 
 
 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือ กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวม  พบว่า ปัจจัยเอื้อไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวมและในรายด้าน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

ปัจจัยเสริม 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ดำเนินการ 

ด้านการร่วม
รับ

ผลประโยชน ์

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

การรับข้อมลูข่าวสาร 
จากสื่อต่าง ๆ 

.305** .283** .279** .438** .412** 

การไดร้ับคำแนะนำคำชี้แจงจาก
บุคคลอื่น 

.267** .260** .359** .367** .394** 

รวม .334** .318** .381** .469** .474** 
 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
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และการดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีสว่น
ร่วมมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อในการอนุรักษ์ฯ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 

ปัจจัย 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ดำเนินการ 

ด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

ปัจจัยเอื้อ -.172 -.074 -.075 -0.072 -.120 
 
 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือ กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวม  พบว่า ปัจจัยเอื้อไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวมและในรายด้าน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 

ปัจจัยเสริม 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ดำเนินการ 

ด้านการร่วม
รับ

ผลประโยชน ์

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

การรับข้อมลูข่าวสาร 
จากสื่อต่าง ๆ 

.305** .283** .279** .438** .412** 

การไดร้ับคำแนะนำคำชี้แจงจาก
บุคคลอื่น 

.267** .260** .359** .367** .394** 

รวม .334** .318** .381** .469** .474** 
 
หมายเหตุ: ** มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ในภาพรวม  พบว่า ปัจจัยเสริมในภาพรวม  มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวม 
ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r=.474) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยก
ประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในทุก ด้าน โดยมากที่สุด มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
(r=.412) และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกับการได้รับคำแนะนำคำชี้แจงจากบุคคลอ่ืน 
(r=.394) และเม่ือแยกประเด็นจากการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านการวางแผน ในภาพรวมและในรายด้าน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสริมในภาพรวมและ
ในรายด้านในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวม 
(r=.334) โดยมากที่สุดเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง  ๆ (r=.305) รองลงมาการได้รับ
คำแนะนำคำชี้แจงจากบุคคลอ่ืน (r=.267)  
 ด้านการดำเนินการ ในภาพรวมและในรายด้าน มีความสัมพันธ์ปัจจัยเสริมในภาพรวมและ
ในรายด้านในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวม 
(r=.318) โดยมากที่สุดเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง  ๆ (r=.283) รองลงมา การได้รับ
คำแนะนำคำชี้แจงจากบุคคลอ่ืน (r=.260)  
 ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ในภาพรวมและในรายด้าน มีความสัมพันธ์ปัจจัยเสริมใน
ภาพรวมในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ในภาพรวม 
(r=.381) โดยมากที่สุดเกี่ยวกับการได้รับคำแนะนำคำชี้แจงจากบุคคลอื่น (r=.359) รองลงมาการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ (r=.279) 
 ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ปัจจัยเสริมในภาพรวมในระดับ
ปานกลางในทิศทางเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวม (r=.469) และเมื่อแยก
เป็นรายด้าน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ (r=.438 กรองลงมา มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำกับปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการได้รับ
คำแนะนำคำชี้แจงจากบุคคลอ่ืน (r=.367)  
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  
 1) ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ซึ่งพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่
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ในในระดับปานกลาง ด้านเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และ มีการรับรู้ประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวม อยู่
ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ ่ง ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราตรี นินละเอียด (2558) ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ า
ชายเลนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการผลการศึกษาของ วันวิสา เยือกเย็น (2555) ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทำให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อบางข้อ
ที่มีการเข้าใจผิดในบางประเด็น เช่น ประชาชนไม่ทราบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาก
สูญเสียหรือเสื่อมโทรมไป ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อีก และการใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย เป็นการ
บังคับใช้ของหน่วยงานราชการ ไม่ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่ง
สถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความรู้ประเด็นเหล่านี้ให้ประชาชนและเยาวชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 2) ผลการศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยเอื ้อในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติโดยภาพรวม เห็นว่า มีปัจจัยเอื้ออยู่ในระดับสูง ซึ่งประชาชนเห็นว่า ปัจจัยเอื้อที่ได้รับมาก
ที่สุด ได้แก่ ชุมชนมีการรวมกลุ ่มจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ มีการ
จัดเตรียมถังขยะเป็นระยะ เพื่อสะดวกในการทิ้งขยะ หน่วยงานภาครัฐ/ชุมชน มีการจัดทำป้าย
แนะนำ/เตือน ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ และ
ภาครัฐ/ผู้นำชุมชน ใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างจริงจัง ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ราตรี นิน
ละเอียด (2558) ผลการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วันวิสา  เยือกเย็น (2555) ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/อบรมกับผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ในพ้ืนที่การวิจัยเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงติดระดับโลก ทำให้หน่วยงานในพื้นที่มีความตามตื่นตัว และมีประสบการณ์ในการบริหาร
พ้ืนที่สำหรับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทำให้สนับสนุนปัจจัยเอื้อในพ้ืนที่ได้ในระดับสูง 
 3) ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริมในการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวม ประชาชนได้รับบ่อย ๆ สำหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ได้รับบ่อย ๆ เช่นกัน โดยได้รับปัจจัยเสริมจากการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และ
ได้รับคำแนะนำ คำชี้แจงจากบุคคลอื่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัย
เสริมจากการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้รับบ่อยเป็นประจำได้แก่ สื่อจากอินเทอเน็ต รองลงมา 
ได้รับบ่อย ๆ ได้แก่ จากสื่อ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายไวนิล เอกสารนำเที่ยว โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
การประชุม/สัมมนา และได้รับนาน ๆ ครั้งจาก หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน และ



295

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

294 

ในในระดับปานกลาง ด้านเจตคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และ มีการรับรู้ประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวม อยู่
ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ ่ง ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราตรี นินละเอียด (2558) ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ า
ชายเลนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการผลการศึกษาของ วันวิสา เยือกเย็น (2555) ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทำให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อบางข้อ
ที่มีการเข้าใจผิดในบางประเด็น เช่น ประชาชนไม่ทราบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาก
สูญเสียหรือเสื่อมโทรมไป ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อีก และการใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย เป็นการ
บังคับใช้ของหน่วยงานราชการ ไม่ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่ง
สถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความรู้ประเด็นเหล่านี้ให้ประชาชนและเยาวชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 2) ผลการศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยเอื ้อในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติโดยภาพรวม เห็นว่า มีปัจจัยเอื้ออยู่ในระดับสูง ซึ่งประชาชนเห็นว่า ปัจจัยเอื้อที่ได้รับมาก
ที่สุด ได้แก่ ชุมชนมีการรวมกลุ ่มจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ มีการ
จัดเตรียมถังขยะเป็นระยะ เพื่อสะดวกในการทิ้งขยะ หน่วยงานภาครัฐ/ชุมชน มีการจัดทำป้าย
แนะนำ/เตือน ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ และ
ภาครัฐ/ผู้นำชุมชน ใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างจริงจัง ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ราตรี นิน
ละเอียด (2558) ผลการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วันวิสา  เยือกเย็น (2555) ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/อบรมกับผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ในพ้ืนที่การวิจัยเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงติดระดับโลก ทำให้หน่วยงานในพื้นที่มีความตามตื่นตัว และมีประสบการณ์ในการบริหาร
พ้ืนที่สำหรับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทำให้สนับสนุนปัจจัยเอื้อในพ้ืนที่ได้ในระดับสูง 
 3) ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริมในการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรวม ประชาชนได้รับบ่อย ๆ สำหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ได้รับบ่อย ๆ เช่นกัน โดยได้รับปัจจัยเสริมจากการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และ
ได้รับคำแนะนำ คำชี้แจงจากบุคคลอื่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัย
เสริมจากการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้รับบ่อยเป็นประจำได้แก่ สื่อจากอินเทอเน็ต รองลงมา 
ได้รับบ่อย ๆ ได้แก่ จากสื่อ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายไวนิล เอกสารนำเที่ยว โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
การประชุม/สัมมนา และได้รับนาน ๆ ครั้งจาก หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน และ
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ปัจจัยเสริมจากการได้รับคำแนะนำ คำชี้แจงจากบุคคลอื่น ได้รับบ่อย ๆ ในทุก ๆ ข้อ โดยมากที่สุด
ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ และเพ่ื อน
บ้าน/เพื่อนร่วมงาน เรียงตามลำดับ ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของบัญหยัด โยธะกา (2556) ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่า
ใหม่ สมาชิกชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์เป็นประจำมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ ตามลำดับ ในส่วนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ และยังขัดแย้งกับผลการศึกษาของ 
ราตรี นินละเอียด (2558) ผลการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอยู่ในระดบัน้อย ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการรับรู้
ข้อมูลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตได้
ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีข่าวสารเรื่องสัตว์ทะเลที่ตายเพราะถุงพลาสติก ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 4) ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยรวม มีระดับการมีส่วนร่วมบางครั้ง สำหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมบางครั้งในทุก ๆ ด้าน โดยมากที่สุดในการดำเนินการ ด้านการร่วม
รับผลประโยชน์ ด้านการวางแผน และด้านการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วันวิสา 
เยือกเย็น (2555) ผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การมีส ่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ลำดับ
แรกคือ การรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ การร่วมดำเนิน กิจกรรม การติดตามประเมินผล และการ
ตัดสินใจเป็นลำดับสุดท้าย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐธิดา ชัยสงคราม (2560) ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการร่วมรับประโยชน์จากการ
ดำเนินงาน รองลงมา ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และสุดท้ายคือ ด้านการวางแผน
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราตรี นินละเอียด  (2558) ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในภาพ
รวมอยู ่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บัญหยัด โยธะกา (2556) ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง แต่ขัดแย้งกันในส่วนของรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการรับผลประโยชน์ เป็นอันดับ 1 และด้านการตัดสินใจ เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการดำเนินการ รองลงมาด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ เนื่องจากในชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ โดยมีหน่วยงาน
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ภาครัฐมีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ ทำให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วม และ
สามารถรับประโยชน์จากการจัดทำกิจกรรม ส่วนในด้านการวางแผน และด้านการประเมินผลมีส่วน
ร่วมเป็นลำดับที่ 3 และ 4 อาจเกิดเพราะกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ทางหน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้จัดทำให้ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการวางแผนมากนัก และกิจกรรมที่ทำจะเป็นผลงานเชิง
ประจักษ์ คือประชาชนสามารถเห็นได้ในทันที ทำให้มีส่วนร่วมด้านการประเมินผลในลำดับท้ายที่สุด 
 5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ พบว่า 
ประชาชนที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในด้านการวางแผน และการดำเนินการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรเดช ชูมณี 
(2557) ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีอาชีพหลักทาการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มอาชีพหลักอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งของสังเกต
ว่า ผู้ที ่มีธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่อมมองเห็นทิศทางของธุรกิจและผลของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ที่ส่งผลต่อธุรกิจของตนเอง จึงมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการดำเนินการมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 6) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้ 
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พบว่า ปัจจัยนำเข้าด้านความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับต่ำใน
ทิศทางเดียวกัน (r=.266) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ปัจจัยนำเข้าด้านเจตคติในการอนุรักษ์ฯไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาพรวม อยู่ในระดับต่ำในทิศทางตรงกันข้ามกัน ( r=-.198) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยนำเข้าด้านการรับรู้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฯ มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู ่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน (r=.263) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ราตรี นินละเอียด (2558)  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ภาครัฐมีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฯ ทำให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วม และ
สามารถรับประโยชน์จากการจัดทำกิจกรรม ส่วนในด้านการวางแผน และด้านการประเมินผลมีส่วน
ร่วมเป็นลำดับที่ 3 และ 4 อาจเกิดเพราะกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ทางหน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้จัดทำให้ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการวางแผนมากนัก และกิจกรรมที่ทำจะเป็นผลงานเชิง
ประจักษ์ คือประชาชนสามารถเห็นได้ในทันที ทำให้มีส่วนร่วมด้านการประเมินผลในลำดับท้ายที่สุด 
 5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ พบว่า 
ประชาชนที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในด้านการวางแผน และการดำเนินการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรเดช ชูมณี 
(2557) ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีอาชีพหลักทาการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนมากกว่ากลุ่มอาชีพหลักอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งของสังเกต
ว่า ผู้ที ่มีธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่อมมองเห็นทิศทางของธุรกิจและผลของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ที่ส่งผลต่อธุรกิจของตนเอง จึงมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการดำเนินการมากกว่าผู้ที่ไม่มีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 6) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้ 
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พบว่า ปัจจัยนำเข้าด้านความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับต่ำใน
ทิศทางเดียวกัน (r=.266) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ปัจจัยนำเข้าด้านเจตคติในการอนุรักษ์ฯไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาพรวม อยู่ในระดับต่ำในทิศทางตรงกันข้ามกัน ( r=-.198) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยนำเข้าด้านการรับรู้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฯ มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู ่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน (r=.263) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ราตรี นินละเอียด (2558)  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของเครือว ัลลิ ์  นนทะเสน (2557) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ดำเนินงานและ ด้านการติดตามและประเมินผลแต่ ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของวงศ์ปกรณ์ ธาราสุข (2556) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านทางสาย คือ ปัจจัยด้าน
การใช้ประโยชน์ มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนเจตคติ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบพบว่าเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนมีเจตคติ
เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ข้อรัฐ
ว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนมีเจตคติที่ผิด 
ทำให้มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเชิงลบ 
  (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือ กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวม  พบว่า ปัจจัยเอื้อไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวมและในรายด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ วันวิสา เยือกเย็น (2555) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังขั ดแย้ง
กับผลการศึกษาของ ผลการศึกษาของ ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ (2556) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวัดจากการ
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้ำลำคลอง เข้าร่ วมกิจกรรม
พัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญ และเมื่อวัดมีการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริม กับระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวม  พบว่า ปัจจัยเสริมในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาพรวม ในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน (r=.474) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุก ด้าน โดยมากที่สุด มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ (r=.412) และมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกับการได้รับคำแนะนำคำชี้แจงจากบุคคลอื่น ( r=.394) ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ (2556) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย คือ การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัว การเข้า
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ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือกลุ ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ บัญหยัด โยธะกา (2556) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกันของสมาชิกชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ 
  
 จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุดปัจจัย
เสริม รองลงมาเป็นปัจจัยนำ ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1)  หน่วยงานในพื้นที่ควรเพิ่มการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เช่น การ
ให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื ่อเพิ ่มปัจจัยเสริมด้านสื ่อให้กับ
ประชาชนได้มากข้ึน 
 2) หน่วยงานในพื้นท่ีควรจัดเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัคร ออกให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชมให้สม่ำเสมอ  
 3) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และ
ควรบอกถึงประโยชน์แฝงให้กับประชาชนให้มากขึ้น  
 4) ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา การปลูกฝังเจตคติที่ถูกต้องให้กับประชาชน/
นักเรียนนักศึกษา เช่น สิทธิในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ และความคิดเห็น
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ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือกลุ ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ บัญหยัด โยธะกา (2556) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกันของสมาชิกชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ 
  
 จากผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยที ่มี
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เสริม รองลงมาเป็นปัจจัยนำ ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1)  หน่วยงานในพื้นที่ควรเพิ่มการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เช่น การ
ให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน เพื ่อเพิ ่มปัจจัยเสริมด้านสื ่อให้กับ
ประชาชนได้มากข้ึน 
 2) หน่วยงานในพื้นท่ีควรจัดเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัคร ออกให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชมให้สม่ำเสมอ  
 3) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และ
ควรบอกถึงประโยชน์แฝงให้กับประชาชนให้มากขึ้น  
 4) ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา การปลูกฝังเจตคติที่ถูกต้องให้กับประชาชน/
นักเรียนนักศึกษา เช่น สิทธิในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับหน้าที่ข้อรัฐว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
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ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 

 1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงาน 
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ทิว วงศ์สวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรระบบ
ราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และเพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยศึกษาจากบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
จำนวน 192 คน ผลการศึกษา พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 - 49 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ด้านลักษณะการใช้อำนาจในประเด็นมีองค์กรที ่ความพยายามในการลดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ด้านการบริหาร ส่วนใหญ่มีบุคลากรภายในองค์กรของท่าน
สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่วนใหญ่มีโอกาสไดใ้ช้
ศักยภาพและความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่  
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า 
 คุณภาพชีวติการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านส่วนบุคคล ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก  
ส่วนคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ ทั้งด้านด้านลักษณะการใช้
อำนาจ ด้านการบริหาร และด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05  
 
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ, คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา, 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  

 

วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงาน 
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ทิว วงศ์สวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรระบบ
ราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และเพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยศึกษาจากบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
จำนวน 192 คน ผลการศึกษา พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 - 49 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ด้านลักษณะการใช้อำนาจในประเด็นมีองค์กรที ่ความพยายามในการลดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ด้านการบริหาร ส่วนใหญ่มีบุคลากรภายในองค์กรของท่าน
สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่วนใหญ่มีโอกาสไดใ้ช้
ศักยภาพและความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่  
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า 
 คุณภาพชีวติการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านส่วนบุคคล ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก  
ส่วนคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงาน 
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ทิว วงศ์สวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรระบบ
ราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และเพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยศึกษาจากบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
จำนวน 192 คน ผลการศึกษา พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 - 49 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ด้านลักษณะการใช้อำนาจในประเด็นมีองค์กรที ่ความพยายามในการลดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ด้านการบริหาร ส่วนใหญ่มีบุคลากรภายในองค์กรของท่าน
สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่วนใหญ่มีโอกาสไดใ้ช้
ศักยภาพและความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่  
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า 
 คุณภาพชีวติการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านส่วนบุคคล ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก  
ส่วนคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
 
บุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากร ที่สำคัญ และสามารถสร้างความได้เปรียบแก่องค์การ

แต่ต้องเชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์กร ด้วยค่านิยมขององค์กร (Corporate Values) เพ่ือให้บุคลากร
ผูกพันต่อองค์กร ค่านิยมนี้แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture หรือ 
Corporate Culture) ซึ่งถือเป็นความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่ บุคลากรมีส่วนร่วม
สามารถปฏิบัติร่วมกัน ในรูปคำพูด ความคิด การเรียนรู้การกระทำหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร 
ซ่ึง สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรทำ
ให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยความผูกพันต่อความเชื่อ และ
ค่านิยมที่มีร่วมกันนอกจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรแล้ว วัฒนธรรมองค์การ เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกำหนดให้บุคลากรสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเป็น วิถีชีวิตที่บุคลากรใน
องค์กรยึดถือปฏิบัติต่อกันมา เห็นได้ว่าองค์กรที่กำหนดวิสัยทัศน์และ  เป้าหมายที่ชัดเจน ผู้นำจะใช้
วิธีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยให้สมาชิก สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน มี
อำนาจในการตัดสินใจและปฏิบัติงานได้อย่างอิสระเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอก ทำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นเสมือน ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคน ต้องร่วมมือช่วยกัน
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนั้นการที่ องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กร มีผู้นำที่เข้าใจและ
ส่งเสริมความต้องการของบุคลากรจะทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทำงานและส่งผลให้บุคลากรเกิดการทุ่มเท ในการทำงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติซึ่ง
หมายถึงการที่สมาชิกเกิดพฤติกรรมการเป็น สมาชิกท่ีดีต่อองค์กรในที่สุด 
 เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ให้คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน (Quality of Work Life) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากร
ที่สำคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน ต้องทำงาน
เพ่ือให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เมื่อคนต้องทำงานในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ 
จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทำให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทาง
กาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 
2547, น.18) คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อการทำงานมาก กล่าวคือ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม
ในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และ
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บทนำ 
 
บุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากร ที่สำคัญ และสามารถสร้างความได้เปรียบแก่องค์การ
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ยังช่วยลดปัญหาการขาด งาน การลาออก ลดอุบัติ เหตุ และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดี 
ทั้งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542, น. 18) 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะ
คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่
ทำงานต้องมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการทำงาน คือ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่ง
คง ทำให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์กร เช่นช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร เนื่องจาก
การจัดการคุณภาพชีวิตในองค์กรทำให้องค์กรมีนโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต มีการจัด
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีว ิตการทำงานด้านต่าง ๆ ทั ้งในด้านลักษณะงาน บุคลากร และ
สภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการดำเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น 
ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีทำให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดี
ต่อองค์กรช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือการ
พัฒนาต่างเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความ  พอใจต่อองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
รายได้ ที่อยู่อาศัย และทรัพยากร โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาด้าน
ภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลที่สามารถ นับได้หรือวัดได้ เช่น ข้อมูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และ
การศึกษา ด้านอัตวิสัย เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก และเจตคติในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการ
วัดโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม ความคิดเห็น การตัดสิน และความเชื่อต่อสิ่งที่ถามใน
แบบสอบถาม องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ยังได้กล่าวว่า พื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชากร ดูได้จาก 
1) รายได้ครอบครัวที่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ 2) การมีงานทำ 3) การศึกษาและอัตราการรู้หนังสือ
ของประชาชน 4) โอกาสในการมีส่วนร่วม ทางการเมือง 5) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจาก
การแทรกแซง จากรัฐบาลอื่น ขณะที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 1995) 
กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้นๆ 
และมีความสัมพันธ์กับจุด มุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคนกำหนดขึ้น ซึ่งประกอบ  
ด้วย มิติด้านสุขภาพกาย (Physical) มิติด้าน สุขภาพจิต (Psychological)  มิติด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social relationships) และมิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) องค์กรสหประชาชาติ 
(United Nations, 2009) ได้เริ ่มโครงการ พัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development 
Index: HDI) โดยมีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิต หรือ ความอยู ่ดีมีสุขว่า ไม่ควรเน้น ในการให้
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ความสำคัญในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือ ผลผลิต เป็นต้น แต่ควรวัดด้วยตัวชี้วัดทาง
สังคม ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน การพัฒนามนุษย์ที่ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษาคุณภาพชีวิตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้ทำการวัดคุณภาพ 
ชีวิตโดยกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน คือ เวลาที่ถูกถามในขณะนั้น  ดังนั้น ระดับคุณภาพชีวิตจะสูง
หรือต่ำจึงขึ ้นกับสภาพแวดล้อม ณ เวลา นั้น ซึ ่ง Dupuis et al. (2000) ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า 
“คุณภาพชีวิต ควรถูกวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล ที่มีความพึงพอใจในระดับต่างกัน” (Dupuis et al., 
2000 อ้างใน Royuela et al., 2007) 
 จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน เป็นสิ่งท่ีจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
คุณภาพชีวิตในการทำงานในลักษณะของความพึงพอใจในการทำงานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของ
องค์กรในที่สุด เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์กรและตัวองค์กรเอง 
นอกจากนี้ยัง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรในองค์กร จึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องวัฒนธรรมองค์กรระบบ
ราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ทั้งนี้เมื่อแต่ละ
บุคคลได้ใช้ชีวิตการทำงานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะทำให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ี ดี ซึ่งส่งผลให้
ทำงานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิด
ความสอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างบุคลากรและองค์กร เพื่อให้องค์กร สามารถบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการ 

ทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการ 

ทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
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ความสำคัญในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือ ผลผลิต เป็นต้น แต่ควรวัดด้วยตัวชี้วัดทาง
สังคม ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน การพัฒนามนุษย์ที่ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษาคุณภาพชีวิตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้ทำการวัดคุณภาพ 
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หรือต่ำจึงขึ ้นกับสภาพแวดล้อม ณ เวลา นั้น ซึ ่ง Dupuis et al. (2000) ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า 
“คุณภาพชีวิต ควรถูกวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล ที่มีความพึงพอใจในระดับต่างกัน” (Dupuis et al., 
2000 อ้างใน Royuela et al., 2007) 
 จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
คุณภาพชีวิตในการทำงานในลักษณะของความพึงพอใจในการทำงานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของ
องค์กรในที่สุด เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์กรและตัวองค์กรเอง 
นอกจากนี้ยัง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรในองค์กร จึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องวัฒนธรรมองค์กรระบบ
ราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ทั้งนี้เมื่อแต่ละ
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1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการ 

ทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
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วิธีการศึกษา 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
จำนวน 370 คน (ที่มา: ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563) ผู้วิจัยได้กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตร Yamane (1973) การคำนวณท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) สามารถคำนวณหาจำนวนตัวอย่างได้ 
192 ตัวอย่าง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่

สร้างข้ึนเพื่อการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับ ลักษณะการใช้อำนาจ การบริหารงาน  และความเป็น
ปัจเจกบุคคล 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับคุณภาพชีว ิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหารงาน ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านส่วนบุคคล ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 5  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถงึ คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะทั ่วไปเกี ่ยวกับคุณภาพชีว ิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
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 หลังจากทำการเก็บแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1) นำแบบสอบถามที่ผ่านการเก็บข้อมูลแล้วมาทำการตรวจสอบความครบถ้วนของคำตอบ
และความถูกต้องของค่าคะแนนคำตอบทั้งหมด (Manual Editing) และทำการลงรหัส (Coding)  เพ่ือ
ใช้นำไปประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือทำการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 2) ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ผลจากการตอบ ใช้วิธีแจก
แจงความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 121) 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษามากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษามาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษาปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษาน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษาน้อยที่สุด 
 

ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิต
การทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรม
องค์กรระบบราชการ คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ
ข้อเสนอแนะโดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง 192 คน ซึ่งจะได้นำเสนอผลการศึกษา 
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 2) วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 3) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
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  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
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ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิต
การทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรม
องค์กรระบบราชการ คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ
ข้อเสนอแนะโดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง 192 คน ซึ่งจะได้นำเสนอผลการศึกษา 
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 2) วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 3) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
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 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ
กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 5) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง/พัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทาง
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 - 49 ปี รองลงมา อายุ 30 - 39 
มีระดับการศึกษาปริญญา รองลงมา ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน 11 – 15 ปี 
รองลงมา ประสบการณ์การทำงาน 16 ปีขึ้นไป  
 ส่วนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ศึกษาในครั ้งนี ้ ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการของบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านลักษณะการใช้อำนาจในประเด็นมีองค์กรที่ความพยายามในการลด
ช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง รองลงมามีความเข้าใจในขอบเขตงานด้านการ
บริหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคลากรภายในองค์กรของท่านสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
รองลงมามีระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขององค์กรท่านขึ้นนอยู่กับความสามารถในการ
ทำงาน และด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพและ
ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ รองลงมามีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองในการทำงาน
ได้อย่างเต็มที่  
 ส่วนที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ด้านกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารงาน ด้านสังคม 
ด้านส่วนบุคคล และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านกายภาพ 
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านกายภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าสถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน มีพื้นที่เพียงพอ ต่อการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ
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สำหรับการทำงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานเอ้ืออำนวยต่อการทำงาน และการเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามลำดับ 
 ด้านการบริหาร 
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านการบริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าสถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน มี
พื้นที่เพียงพอ ต่อการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาการมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ 
นโยบายแผนงานโครงสร้าง สายบังคับบัญชาชัดเจน การพิจารณาความดีความชอบยึดหลักความรู้
ความสามารถ และผลงาน ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ การภาระงานกระจายในหน่วยงานมี
ความเหมาะสม เพ่ือนร่วมงานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล งานมีความทา้ทาย มี
การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจในทุกข์สุข ตามลำดับ 
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่างานที่ได้รับมอบหมายตรงกับ
ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก รองลงมาความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจน การมีอิสระใน
การตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงาน การได้รับการชื่นชมและพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น  ตามลำดับ 
 ด้านส่วนบุคคล 

 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ด้านส่วนบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าการแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัวและสังคม
เป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาการทำงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน หรือ
การทำกิจกรรมที่ต้องการ การมีเวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสมและมีความรู้สึกเบื่อ
หน่ายและเครียดกับงานที่ทำทุกวันนี้ ตามลำดับ 
 ด้านสังคม 

 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านสังคม โดยรวม
อยู ่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าความรู ้ส ึกภาคภูมิใจที ่เป็นบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก รองลงมาการได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา และการมีโอกาสสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานในระหว่างการทำงาน 
ตามลำดับ  



311

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

310 
 
สำหรับการทำงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานเอ้ืออำนวยต่อการทำงาน และการเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามลำดับ 
 ด้านการบริหาร 
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านการบริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าสถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน มี
พื้นที่เพียงพอ ต่อการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาการมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ 
นโยบายแผนงานโครงสร้าง สายบังคับบัญชาชัดเจน การพิจารณาความดีความชอบยึดหลักความรู้
ความสามารถ และผลงาน ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ การภาระงานกระจายในหน่วยงานมี
ความเหมาะสม เพ่ือนร่วมงานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล งานมีความทา้ทาย มี
การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจในทุกข์สุข ตามลำดับ 
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่างานที่ได้รับมอบหมายตรงกับ
ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก รองลงมาความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจน การมีอิสระใน
การตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงาน การได้รับการชื่นชมและพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น  ตามลำดับ 
 ด้านส่วนบุคคล 

 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ด้านส่วนบุคคล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าการแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัวและสังคม
เป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาการทำงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน หรือ
การทำกิจกรรมที่ต้องการ การมีเวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสมและมีความรู้สึกเบ่ือ
หน่ายและเครียดกับงานที่ทำทุกวันนี้ ตามลำดับ 
 ด้านสังคม 

 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้านสังคม โดยรวม
อยู ่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าความรู ้ส ึกภาคภูมิใจที ่เป็นบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก รองลงมาการได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา และการมีโอกาสสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานในระหว่างการทำงาน 
ตามลำดับ  

311 
 
 ด้านเศรษฐกิจ 

 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ด้านเศรษฐกิจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่าค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับ
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 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่มีวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงาน
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการด้านลักษณะการใช้อำนาจ มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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 คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ด้านกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารงาน ด้านสังคม 
ด้านส่วนบุคคล และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งนี ้ สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของ รุ่งโรจน์ อรรถานทธิ์ (2554, น. 112-114) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ประกอบด้วย 
 1)  สวัสดิการที่องค์การจัดให้ตามกฎหมาย เป็นสวัสดิการเบื้องต้นที่องค์การต้องจัดให้ 
บุคลากรเพราะกฎหมายบังคับ เช่นน้ำดื่ม ห้องน้ำ สถานพยาบาล ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
หากละเลยในการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานเหล่านี้ให้กับบุคลากร ชีวิตความเป็นอยู่ในสถานที่ทำงานเป็นไป 
อย่างอึดอัด ห้องน้ำสกปรก บุคลากรจะกินอาหารต้องไปซื้อจากรถเข็นข้างโรงงาน ในขณะท่ี ระดับ 
หัวหน้าหรือเจ้าของกิจการมีความสุขสบาย ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้หากบุคลากรเปรียบเทียบ ไม่ว่า 
จะเป็นกับภายในองค์การเดียวกันหรือภายนอกองค์การ ก็อาจส่งผลให้บุคลากรขาดความรู้สึกผูกพัน 
ในการทำงานความทุ่มเทและตั้งใจทำงานก็จะลดน้อยลงไป 

2) สวัสดิการที่องค์การจัดให้สูงกว่ากฎหมาย เป็นสวัสดิการที่เสริมจากการจัดสวัสดิการ 
พื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร เช่น การจัดอาหาร การจัดรถรับส่ง การจัดสำนักงานให้ 
ทันสมัยน่าอยู่ การเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรและครอบครัว การจัดให้มีสถานที่ 
ออกกำลังกายที่ทันสมัย เป็นต้น 

3) สวัสดิการที่องค์การจัดให้ตรงตามความต้องการหรือความพึงพอใจของบุคลากรเป็น 
สวัสดิการที่ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของบุคลากรที่เสนอขึ้นมา ให้
ผู ้บริหารหรือหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณา สำหรับสวัสดิการบางเรื ่องอาจเป็น 
ช่วงเวลาสั้น ๆ บางเรื่องก็จัดระยะยาวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมวัน 
ครอบครัว การจัดบ้านพักตากอากาศ การให้มีเงินติดตัว (Pocket Money) ระหว่างพักร้อนการให้ 
โอกาสไปพัฒนาตัวเองที่ต่างประเทศในหลักสูตรสั้น ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มีคุณภาพชีวิตการทำงาน
ครบทั้ง 3 ประการ เมื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลได้รับความ พึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้องค์การสามารถดำเนินกิจกรรมและบรรลุผลตามวัตถุประส งค์
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
กับระดับคุณภาพชีว ิตการทำงานของ บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) ศึกษาลำดับ
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ความสำคัญของตัวชี ้วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4) 
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดลำดับความสำคัญ ของตัวชี้วัดการทำงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 5) ศึกษาความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ปฏิบัติงานใน
ปี 2557 สถานภาพการทำงานในตำแหน่ง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร
หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย และอาจารย์ประจำ จำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิต การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์จัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการ ทำงานโดยรวมอยู่ในลำดับที่ 2 บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจัดลำดับความสำคัญของ ตัวชี้วัดคุณภาพชวีิต
การทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
วาริณี โพธิราช (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย มหาม
กุฏราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน และความผูกพันในองค์กร ตลอดจน 
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย ระเบียบวิธีการศึกษาเป็น 
การศึกษาวิจัยปริมาณเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกจ้างใน 
มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย ทั้ง 7 วิทยาเขต มีการประมวลผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 
การแจกแจงความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับ
คุณภาพชีว ิตการทำงาน ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มี คุณภาพชีว ิตการทำงานอยู ่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เห็นด้วย ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่องความรู้สึก ภูมิใจในองค์กรของตนเองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็น การรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย เห็น
ด้วยในระดับมาก ส่วนระดับความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับ มาก เช่นกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ ทั้งด้านด้านลักษณะการใช้
อำนาจ ด้านการบริหาร และด้านลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พูนพงษ์ คูนา (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน
และวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของครูและบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ความคิดเห็น เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อโรงเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน
ต่อ โรงเรียนของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสัง ฆมณฑลจันทบุรีมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียน กับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 
 จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ผู้ศึกษาได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
 ด้านกายภาพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน
เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน และการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
 ด้านการบริหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรจัดหางานมีความท้าทาย มีการเรียนรู้ไม่หยุด
นิ่ง และผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจในทุกข์สุข  
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรชื่นชมและพิจารณาผลงาน
อย่างเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
 ด้านส่วนบุคคล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรให้บุคลากรมีเวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อย่างเหมาะสม และมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและเครียดกับงานที่ทำทุกวันนี้  
 ด้านสังคม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรให้บุคลากรมีโอกาสสร้างความสนิทสนมกับเพื่อน
ร่วมงานในระหว่างการทำงาน  
 ด้านเศรษฐกิจ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรให้เงินเดือนที่เพียงพอสำหรับเงินออมเพ่ือ
อนาคต และเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พูนพงษ์ คูนา (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน
และวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของครูและบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ความคิดเห็น เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อโรงเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน
ต่อ โรงเรียนของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสัง ฆมณฑลจันทบุรีมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียน กับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 
 จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรระบบราชการ และคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ผู้ศึกษาได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
 ด้านกายภาพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงาน
เอ้ืออำนวยต่อการทำงาน และการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
 ด้านการบริหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรจัดหางานมีความท้าทาย มีการเรียนรู้ไม่หยุด
นิ่ง และผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจในทุกข์สุข  
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรชื่นชมและพิจารณาผลงาน
อย่างเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
 ด้านส่วนบุคคล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรให้บุคลากรมีเวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อย่างเหมาะสม และมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและเครียดกับงานที่ทำทุกวันนี้  
 ด้านสังคม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรให้บุคลากรมีโอกาสสร้างความสนิทสนมกับเพื่อน
ร่วมงานในระหว่างการทำงาน  
 ด้านเศรษฐกิจ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ควรให้เงินเดือนที่เพียงพอสำหรับเงินออมเพ่ือ
อนาคต และเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรจะทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรเป็น
ลักษณะการสัมภาษณ์หรือการสังเกตเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
 2) ควรมีการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย 
เทคนิคหาดใหญ่ กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอ่ืนๆในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
 3) ควรมีการศึกษาคุณภาพชีว ิตการทำงานบุคลากรทางการศึกษา ด้านอื ่น ๆ เช่น 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความ
มั่นคงในการทำงานและความ ก้าวหน้าในวิชาชีพ การพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของ
บุคคล การทำงานร่วมกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับ
ชีวิตส่วนตัว เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเล่มนี ้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้คำแนะนำ 
ปรึกษา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการทำการค้นคว้า เพื่อให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้
ออกมาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบค ุณผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร.ว ีระว ัฒน ์  ป ันน ิตาม ัย ผ ู ้อำนวยการหล ักส ูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย  
อัตถากร ซึ่งให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย พร้อมข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  

ขอขอบคุณอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ได้มีวิชาติดตัวเพื่อนำไปใช้ ในการ
ทำงาน สู้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องจิปาถะ โดยเฉพาะในเรื่องการประสานงาน
ระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน และเอกสารการศึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นตลอดการศึกษา 

ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่น่ารักเสมอ 
ทุกครั้งที่ได้พบเจอ และขอขอบคุณ คณะครูบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ตอบ
แบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ทำให้ผู้เขียนสามารถทำงานวิจัยชิ้นนี้ได้อย่างราบรื่น 
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สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพ่อกับแม่ ผู้ให้ชีวิต และเป็นดั่งลมใต้ปีก เชื่อมั่นในลูกคนนี้ และให้
กำลังใจตลอดมา และปลายทางของความสำเร็จจะมีอ้อมกอดและรอยยิ้มของท่าน รออยู่ด้วยความ
ยินดี ขอบคุณเพื่อน ๆ นิด้า สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่เริ่มต้ น และเราจะ
ฉลองวันแห่งความสำเร็จด้วยความสุขเต็มเปี่ยมในอีกไม่นานเกินรอ 
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ความรู้ความเข้าใจตอ่หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ธนกิจ  สิทธิพราหมณ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สังคมศาสตร์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า (ก) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60-79  (ข) ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา และระดับตำแหน่ง
งาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกันทุกด้าน  
(ค) ปัญหาและข้อเสนอแนะบุคลากรมีการฝึกอบรมน้อย และทราบหลักเกณฑ์เฉพาะในสายงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามสาย
งานที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

 

ความรู้ความเข้าใจตอ่หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ธนกิจ  สิทธิพราหมณ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สังคมศาสตร์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า (ก) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60-79  (ข) ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา และระดับตำแหน่ง
งาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกันทุกด้าน  
(ค) ปัญหาและข้อเสนอแนะบุคลากรมีการฝึกอบรมน้อย และทราบหลักเกณฑ์เฉพาะในสายงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามสาย
งานที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

 

ความรู้ความเข้าใจตอ่หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ธนกิจ  สิทธิพราหมณ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
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ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สังคมศาสตร์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า (ก) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 60-79  (ข) ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา และระดับตำแหน่ง
งาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกันทุกด้าน  
(ค) ปัญหาและข้อเสนอแนะบุคลากรมีการฝึกอบรมน้อย และทราบหลักเกณฑ์เฉพาะในสายงานที่ตนเอง
ปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามสาย
งานที่รับผิดชอบ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดตรวจ
ผลสัมฤทธิ ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งกำกับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย นอกจากนี้มีอำนาจในการแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบกรณีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่มีพฤติการณ์
อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรืออาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือ
อำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ต่อไป อันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริตใน
ประเทศ ในการตรวจเงินแผ่นดินนั้นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายมี
อำนาจตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การ
ใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงินทรัพย์สนิ สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความครอบครอง หรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน การปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรอื
การใช้ประโยชน์น้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ 

การตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการเง ิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย (Compliance 
Audit) และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Performance Audit) ซ่ึง
ทุกลักษณะงานมีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยมีบุคลากรที ่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอื่น เป็นผู้ใช้อำนาจในการตรวจสอบ
ตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย นอกจากนี้ในการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินปัจจุบัน ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ออก
ประกาศ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที ่มีมาตรฐานเดียวกัน 
สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากลโดยมีสาระสำคัญ  
4 ด้าน ประกอบด้วย (ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดิน, 2562, น. 3-38)             
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ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดตรวจ
ผลสัมฤทธิ ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งกำกับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย นอกจากนี้มีอำนาจในการแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบกรณีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่มีพฤติการณ์
อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรืออาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือ
อำนาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ต่อไป อันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริตใน
ประเทศ ในการตรวจเงินแผ่นดินนั้นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายมี
อำนาจตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การ
ใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงินทรัพย์สนิ สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความครอบครอง หรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน การปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือ
การใช้ประโยชน์น้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ 

การตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การ
ตรวจสอบการเง ิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย (Compliance 
Audit) และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Performance Audit) ซ่ึง
ทุกลักษณะงานมีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยมีบุคลากรที ่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอื่น เป็นผู้ใช้อำนาจในการตรวจสอบ
ตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย นอกจากนี้ในการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินปัจจุบัน ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ออก
ประกาศ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที ่มีมาตรฐานเดียวกัน 
สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากลโดยมีสาระสำคัญ  
4 ด้าน ประกอบด้วย (ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดิน, 2562, น. 3-38)             
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1) มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป  
2) มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน 
3) มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
4) มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหนา้ที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบหรือ

บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ภายหลังหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 2562 มีผลใช้
บังคับปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที ่ผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิ น
มอบหมายมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์กล่าวข้างต้น ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจัยที่เกี ่ยวข้องหลายประการ เช่น เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ที่เพ่ิง
ประกาศใช้ภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีผล
ใช้บังคับ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังขาดการปรับตัวในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และหรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหรือการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มระดับ
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เป็นผลให้บางครั้งอาจ
เกิดปัญหาข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนจากผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบและบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องว่ามี
การละเว้นหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ 
เช่น การไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานเพ่ือ
พิสูจน์ข้อกล่าวหาก่อนสรุปผลการตรวจสอบหรือก่อนแจ้งผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปัญหาข้อร้องเรียนกรณี
ความไม่เที่ยงธรรมและไม่เป็นกลางในการปฏิบัติงานตรวจสอบจากความลำเอียงในทางการเมือง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวตามมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป ซ่ึง
ปัญหาที่กล่าวมาก่อให้เกิดผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานการตรวจเงิ นแผ่นดินต่อ
สาธารณชน ในฐานะองค์กรมืออาชีพในการตรวจสอบและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบทำ
ให้ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย วั ตถุประสงค์และ
แผนปฏิบัติราชการที่ตั้งไว้ (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2562, น. 33-35)  

ในส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสำนักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลจำนวน 5 สำนัก ประกอบด้วย สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนองสำนัก
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ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา มีอัตรากำลังประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอื่นรวมทั้งหมดประมาณ 123 คน ซึ่งมี
หน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยรับตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัดนั้น พบว่า ตั้งแต่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินฉบับ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีผลใช้บังคับการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หน้าที ่และอำนาจปรากฏปัญหาข้อโต้แย้งจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ตามที ่กล่าวมา 
ประกอบกับปัจจุบันผู้วิจัยปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบจำเป็นต้องมีการทำงานที่สอดรับและประสานกับเจ้าหน้าที่ผู ้ตรวจสอบ 
ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอื่น ภายในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ภายใต้บริบทของหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
แต่ในทางปฏิบัติพบว่าเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอ่ืนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็น
ผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ
ราชการในภาพรวม 

ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการปรับปรุงและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการพัฒนาบุคคลกรที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและหรือเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาข้อโต้แย้งและ
หรือข้อร้องเรียนของผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหน้าที่และอำนาจของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์เป็นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
แผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรการตรวจ
เงินแผ่นดินให้เป็นองค์กรการตรวจสอบมืออาชีพและสอดคล้องกับหลักการตรวจเงินแผ่นดินในระดับ
สากล   
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ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา มีอัตรากำลังประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอื่นรวมทั้งหมดประมาณ 123 คน ซึ่งมี
หน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยรับตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัดนั้น พบว่า ตั้งแต่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินฉบับ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีผลใช้บังคับการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หน้าที ่และอำนาจปรากฏปัญหาข้อโต้แย้งจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ตามที ่กล่าวมา 
ประกอบกับปัจจุบันผู้วิจัยปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบกรณีพิเศษและการเสนอความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบจำเป็นต้องมีการทำงานที่สอดรับและประสานกับเจ้าหน้าที่ผู ้ตรวจสอบ 
ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอื่น ภายในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ภายใต้บริบทของหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
แต่ในทางปฏิบัติพบว่าเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรอ่ืนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็น
ผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ
ราชการในภาพรวม 

ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการปรับปรุงและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการพัฒนาบุคคลกรที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและหรือเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาข้อโต้แย้งและ
หรือข้อร้องเรียนของผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหน้าที่และอำนาจของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์เป็นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
แผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรการตรวจ
เงินแผ่นดินให้เป็นองค์กรการตรวจสอบมืออาชีพและสอดคล้องกับหลักการตรวจเงินแผ่นดินในระดับ
สากล   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1)  เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
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วิธีการศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงคัดเลือก
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ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน   
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลจำนวน 123 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เพศหญิง ร้อยละ 72.40 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 38.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.00 
สาขาวิชาที่จบการเงิน/บัญชี ร้อยละ 51.22 ระดับตำแหน่งงาน ระดับชำนาญการ ร้อยละ 30.90 

2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานจำนวน 123 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยด้านลักษณะงาน จำนวนผลงานที่ได้มีการปฏิบัติภายใน 1 ปี 3-4 เรื่อง ร้อยละ 73.20 ภายใน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
5) ระดับตำแหน่งงาน  
 

ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
1) ภาค 1 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั่วไป 
2) ภาค 2 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้านการตรวจสอบการเงิน  
3) ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด ้านการตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิตาม
กฎหมาย  

4) ภาค 4 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด ้านการตรวจสอบผลส ัมฤทธ ิ ์และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

 

ปัจจัยด้านระบบงาน 
 
 

1) จำนวนผลงานที่ได้มีการปฏิบัติภายใน 1 ปี 
2) การได ้ร ับการฝึกอบรมเร ื ่องหลักเกณฑ์

มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน  
3) สายงานที่รับผิดชอบ  
4) ประสบการณ์ในการทำงาน  
5) ระบบการรับข่าวสารเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ระยะเวลา 1 ปี เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 3-4ครั้ง ร้อยละ 
34.10 สายงานที่รับผิดชอบกลุ ่มตรวจสอบการเงินและบัญชีร้อยละ 26.80 ประสบการณ์ในการ
ทำงาน 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 36.60 ประเภทข่าวสารที่เปิดรับเกี่ยวกับระเบียบของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน คือ วารสารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร้อยละ 43.90 

3)  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอบคำถามถูกเกินร้อยละ 80 เป็นจำนวน 13 
ข้อ และมีข้อที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อที่ 29 ร้อยละ 91.10 (ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเปิด
โอกาสให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงเอกสารหลักฐานในทุก
ขั้นตอนของการตรวจสอบเป็นคำถามเชิงบวก) และตอบไม่ถูกเกินกว่าร้อยละ 30 เป็นจำนวน 1 ข้อ 
และตอบถูกน้อยที ่ส ุด คือ ข้อที ่ 28 ร้อยละ 63.40 จำนวน 1 ข้อ (ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการตรวจสอบและการออกรายงานการตรวจสอบต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือเปิดตรวจไปยังหน่วย
รับตรวจ เป็นคำถามเชิงลบ) 

4)  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนระดับความรู้ ความเข้าใจ 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับความรู้ ความเข้าใจ มาก 13 10.57 
ร้อยละ 60-79 ระดับความรู้ ความเข้าใจ ปานกลาง 110 89.43 
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ระดับความรู้ ความเข้าใจ ต่ำ - - 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์

ธานี มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 
60-79 

5)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู ้ความเข้าใจ ต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกตามเพศ 
พบว่า เพศต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกันใน



328

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

328 
 
ภาพรวมเพศหญิงมีความรู ้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.55 เมื ่อพิจารณา
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละภาค พบว่า ภาคที่ 1 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทั่วไป เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 ภาค 2 มาตรฐานการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.49 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  เพศ
หญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 

6)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามอายุ พบว่า 
อายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน ในภาพรวม
บุคลากรที ่มีอายุ 46-55 ปี มีความรู ้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 เมื ่อพิจารณา
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไปบุคลากรที่มี
อายุ 46-55 ปี มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20-45 ปีและอายุมากกว่า 55 ปี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ภาค 2 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน บุคลากรที่มี
อายุ 36-45 ปีมีความรู ้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20-35 ปีและอายุมากกว่า 55 ปี มี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.72 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย บุคลากรที่มีอายุ 46-55 ปีมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20-45 ปีและอายุ
มากกว่า 55  ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบุคลากรที่มีอายุ 46-55 ปีมีความรู้ความเข้าใจมากกว่า
บุคลากรที่มีอายุ 20-45 ปีและอายุมากกว่า 55  ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 

7)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับการต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่างกัน ในภาพรวมบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.76 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินทั่วไป บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.67  ภาค 2 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มี
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาปริญญา
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ภาพรวมเพศหญิงมีความรู ้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.55 เมื ่อพิจารณา
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละภาค พบว่า ภาคที่ 1 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทั่วไป เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 ภาค 2 มาตรฐานการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.49 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  เพศ
หญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 

6)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามอายุ พบว่า 
อายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน ในภาพรวม
บุคลากรที ่มีอายุ 46-55 ปี มีความรู ้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80 เมื ่อพิจารณา
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไปบุคลากรที่มี
อายุ 46-55 ปี มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20-45 ปีและอายุมากกว่า 55 ปี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ภาค 2 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน บุคลากรที่มี
อายุ 36-45 ปีมีความรู ้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20-35 ปีและอายุมากกว่า 55 ปี มี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.72 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย บุคลากรที่มีอายุ 46-55 ปีมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20-45 ปีและอายุ
มากกว่า 55  ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบุคลากรที่มีอายุ 46-55 ปีมีความรู้ความเข้าใจมากกว่า
บุคลากรที่มีอายุ 20-45 ปีและอายุมากกว่า 55  ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 

7)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับการต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่างกัน ในภาพรวมบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.76 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินทั่วไป บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.67  ภาค 2 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มี
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาปริญญา
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ตรีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส.และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และภาค 4 มาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบุคลากรที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.
และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 

8)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามสาขาวิชาที่
จบการศึกษา พบว่า สาขาวิชาที่จบการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน ในภาพรวมบุคลากรที่จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป บุคลากรที่จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ความเข้า ใจ
มากกว่าบุคลากรที่จบสาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ สาขาการเงิน/บัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ  2.85 ภาค 2 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการ
ตรวจสอบการเงินบุคลากรที่จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่จบ
สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ สาขาการเงิน/บัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.69 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย บุคลากรที่จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรที่จบสาขา
บริหารธุรกิจ/การจัดการ สาขาการเงิน/บัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน บุคลากรที่จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า
บุคลากรที่จบสาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ สาขาการเงิน/บัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 

9)  แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับ
ตำแหน่งงาน พบว่า ระดับตำแหน่งงานต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินต่างกันในภาพรวมบุคลากรระดับตำแหน่งงานชำนาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป บุคลากรระดับตำแหน่งงานชำนาญการพิเศษ มีความรู้ความ
เข้าใจมากกว่าบุคลากรระดับตำแหน่งงานอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ภาค 2 มาตรฐานการตรวจเงิน
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แผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงินบุคลากรระดับตำแหน่งงานชำนาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้ าใจ
มากกว่าบุคลากรระดับงานอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้าน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบุคลากรระดับตำแหน่งงานชำนาญการพิเศษ มีความรู้ ความ
เข้าใจมากกว่าบุคลากรระดับตำแหน่งงานอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน บุคลากรระดับตำแหน่งาน
ชำนาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรระดับตำแหน่งงานอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.22 

10) ปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากร บุคลากรมีการฝึกอบรมน้อย และทราบหลักเกณฑ์
เฉพาะในสายงานที่ตนเองปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินตามสายงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามสายงานที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมทุก
ครั ้ง ให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 
ประชากร คือ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 36-45 ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่จบการศึกษาการเงิน/บัญชี 
ระดับตำแหน่งงาน คือ ระดับชำนาญการ ทั้งนี้เนื่องจากในระบบการทำงานเป็นการจัดทำเรื่องเอกสาร 
หน่วยงานอาจต้องการบุคลากรเข้ามาทำงานเป็นผู้หญิงทำให้บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิมล พูลคำ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ 1-5 ปี 

2)  ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน จำนวนผลงานที่ได้มีการปฏิบัติภายใน 1 ปี 3-4 เรื่องภายในระยะเวลา 

1 ปี  เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน  3-4 ครั้ง สายงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี 2 ประสบการณ์ในการทำงาน 15 ปีขึ้นไป ประเภทข่าวสารที่เปิดรับ
เกี่ยวกับระเบียบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คือ วารสารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
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แผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงินบุคลากรระดับตำแหน่งงานชำนาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้ าใจ
มากกว่าบุคลากรระดับงานอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้าน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบุคลากรระดับตำแหน่งงานชำนาญการพิเศษ มีความรู้ ความ
เข้าใจมากกว่าบุคลากรระดับตำแหน่งงานอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และภาค 4 มาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน บุคลากรระดับตำแหน่งาน
ชำนาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบุคลากรระดับตำแหน่งงานอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.22 

10) ปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากร บุคลากรมีการฝึกอบรมน้อย และทราบหลักเกณฑ์
เฉพาะในสายงานที่ตนเองปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินตามสายงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามสายงานที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมทุก
ครั ้ง ให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 
ประชากร คือ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 36-45 ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาที่จบการศึกษาการเงิน/บัญชี 
ระดับตำแหน่งงาน คือ ระดับชำนาญการ ทั้งนี้เนื่องจากในระบบการทำงานเป็นการจัดทำเรื่องเอกสาร 
หน่วยงานอาจต้องการบุคลากรเข้ามาทำงานเป็นผู้หญิงทำให้บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิมล พูลคำ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการทำงานตั้งแต ่1-5 ปี 

2)  ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน จำนวนผลงานที่ได้มีการปฏิบัติภายใน 1 ปี 3-4 เรื่องภายในระยะเวลา 

1 ปี  เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน  3-4 ครั้ง สายงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี 2 ประสบการณ์ในการทำงาน 15 ปีขึ้นไป ประเภทข่าวสารที่เปิดรับ
เกี่ยวกับระเบียบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คือ วารสารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑารัตน์  สุทธิวิริยาภรณ์ (2560) ได้ทำ
การวิจัยเรื ่อง ความรู ้ความเข้าใจระเบียบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ ของ
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
งานมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจได้แก่ การได้รับการฝึกอบรมเรื่องระเบียบเงินทดรองราชการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สายงานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระเบียบเงินทด
รองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 3) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของบุคลากรสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอบคำถามถูกเกินร้อยละ 80 เป็นจำนวน 13 ข้อ และมีข้อ
ที่ตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อที่ 29 ร้อยละ 91.10 (ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับ
ตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงเอกสารหลักฐานในทุกขั้นตอนของ
การตรวจสอบเป็นคำถามเชิงบวก) และตอบไม่ถูกเกินกว่าร้อยละ 30 เป็นจำนวน 1 ข้อ และตอบถูก
น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 28 ร้อยละ 63.40 จำนวน 1 ข้อ (ระยะเวลาในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานการตรวจสอบและการออกรายงานการตรวจสอบต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือเปิดตรวจไปยังหน่วยรับตรวจ เป็น
คำถามเชิงลบ) 

สรุปได้ว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 60-79 ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ิงประกาศใช้
ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิมล พูลคำ 
(2555) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการ
ทำงานตั้งแต่ 1-5 ปี และมีตำแหน่งงานประเภทพนักงานตามพันธกิจ ด้านความรู้ความเข้าใจต่อระบบ
การเบิกจ่ายเงินพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

4)  เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ

บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา และระดับตำแหน่งงานพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกันทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีประสบการณ์
ในการทำงานแตกต่างกัน สายงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาที่จบการศึกษาทำให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑารัตน์  สุทธิวิริยาภรณ์ (2560) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของข้าราชการกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้
ความเข้าใจระเบียบเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของข้าราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ระดับ
ตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

5)  ข้อเสนอแนะของบุคลากร  
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม

สายงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมทุกครั ้งให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2562 ทำให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
จุฑารัตน์  สุทธิวิริยาภรณ์ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจระเบียบเงินทดรองราชการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผล
การศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  มีความยุ่งยาก

ซับซ้อนหลายประการ บุคลากรอาจไม่ค่อยเข้าใจในภาพรวมว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
อย่างไร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารบุคลากร การมอบหมายงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 1)  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินในเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง มีการยกตัวอย่างทุกๆ มาตรา  
 2)  ควรมีตัวแทนของหน่วยรับตรวจในเขตพ้ืนที่เข้าไปร่วมในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ทำงานมากยิ่งข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1)  ควรศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินของในกลุ่มบุคลากร ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ  
           2)  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้  
           3)  ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

   การค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ด้วยความกรุณาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความรู้ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาในทุก
ขั้นตอน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาส นี้ 
   ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองทุกท่านที่ได้สละ
เวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนที่
ให้คำปรึกษา กำลังใจ และความช่วยเหลือแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด 
 ขอบพระคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้ เขียนได้นำมาใช้และ
อ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ 
 ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณและขอมอบความสำเร็จทั้งหมดนี้ให้แก่บิดา มารดา และสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ศึกษาที่ได้สนับสนุนการศึกษา และเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอดจน
ทำให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยดี 
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ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มตี่อการส่งออกทุเรียน 
ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ธนดล จรมูสิก* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้า
คนกลางในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนเพื่อรับมือและ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดสถานการณ์เช่นนี ้อีกในอนาคต การศึกษาในครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จากกลุ่มเฉพาะเจาะจงโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนเพื่อนำไปขายให้แก่พ่อค้าชาวจีน จำนวน 3 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ไม่สามารถส่งออกทุเรียนได้ เนื่องจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ปิดประเทศช่วงปลายเดือนมกราคม ห้ามการเดินทางเข้าหรือออกของประชาชน 
รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้พ่อค้าชาวจีนไม่รับซื้อทุเรียนจากประเทศไทย ผู้ประกอบการ (ล้ง) ซึ่งได้
เหมาซื้อทุเรียนจากสวนต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมขายให้แก่พ่อค้าชาวจีน
ได้รับผลกระทบคือไม่สามารถส่งทุเรียนออกไปขายได้ จึงต้องขายภายในประเทศในราคาที่ถูกกว่า
ราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร และยังมีผลกระทบการการขนส่งสินค้า เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มีการปิดด่านนำเข้าสินค้าและทำการเปิดเพียงแค่ 2 ด่านคือ ด่านโหย่วอี้กวน ณ เมืองผิงเสียง เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน ประกอบกับฤดูผลไม้ของประเทศเวียดนาม
มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยส่งผลให้รถขนส่งสินค้าทางบกของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ต้องผ่านด่านทั้ง 2 การจราจรจึงติดขัดเกิดความล้าช้าในการขนส่งสินค้าทำให้ผลทุเรียนมีการเสื่อม
คุณภาพหรือสุกก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนด และมาตรการคัดกรองโควิด 19  ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าเข้าภายในประเทศ 
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รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้พ่อค้าชาวจีนไม่รับซื้อทุเรียนจากประเทศไทย ผู้ประกอบการ (ล้ง) ซึ่งได้
เหมาซื้อทุเรียนจากสวนต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมขายให้แก่พ่อค้าชาวจีน
ได้รับผลกระทบคือไม่สามารถส่งทุเรียนออกไปขายได้ จึงต้องขายภายในประเทศในราคาที่ถูกกว่า
ราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร และยังมีผลกระทบการการขนส่งสินค้า เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มีการปิดด่านนำเข้าสินค้าและทำการเปิดเพียงแค่ 2 ด่านคือ ด่านโหย่วอี้กวน ณ เมืองผิงเสียง เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน ประกอบกับฤดูผลไม้ของประเทศเวียดนาม
มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยส่งผลให้รถขนส่งสินค้าทางบกของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ต้องผ่านด่านทั้ง 2 การจราจรจึงติดขัดเกิดความล้าช้าในการขนส่งสินค้าทำให้ผลทุเรียนมีการเสื่อม
คุณภาพหรือสุกก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนด และมาตรการคัดกรองโควิด 19  ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าเข้าภายในประเทศ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มตี่อการส่งออกทุเรียน 
ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ธนดล จรมูสิก* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้า
คนกลางในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน
จากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนเพื่อรับมือและ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดสถานการณ์เช่นนี ้อีกในอนาคต การศึกษาในครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จากกลุ่มเฉพาะเจาะจงโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนเพื่อนำไปขายให้แก่พ่อค้าชาวจีน จำนวน 3 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ไม่สามารถส่งออกทุเรียนได้ เนื่องจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ปิดประเทศช่วงปลายเดือนมกราคม ห้ามการเดินทางเข้าหรือออกของประชาชน 
รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้พ่อค้าชาวจีนไม่รับซื้อทุเรียนจากประเทศไทย ผู้ประกอบการ (ล้ง) ซึ่งได้
เหมาซื้อทุเรียนจากสวนต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมขายให้แก่พ่อค้าชาวจีน
ได้รับผลกระทบคือไม่สามารถส่งทุเรียนออกไปขายได้ จึงต้องขายภายในประเทศในราคาที่ถูกกว่า
ราคาที่รับซื้อจากเกษตรกร และยังมีผลกระทบการการขนส่งสินค้า เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มีการปิดด่านนำเข้าสินค้าและทำการเปิดเพียงแค่ 2 ด่านคือ ด่านโหย่วอี้กวน ณ เมืองผิงเสียง เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน ประกอบกับฤดูผลไม้ของประเทศเวียดนาม
มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยส่งผลให้รถขนส่งสินค้าทางบกของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ต้องผ่านด่านทั้ง 2 การจราจรจึงติดขัดเกิดความล้าช้าในการขนส่งสินค้าทำให้ผลทุเรียนมีการเสื่อม
คุณภาพหรือสุกก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนด และมาตรการคัดกรองโควิด 19  ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าเข้าภายในประเทศ 
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และมีการไม่รับซื้อทุเรียนของพ่อค้าชาวจีน ในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากช่วงแรกของการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

แนวทางในการแก้ปัญหา คือเปลี ่ยนการขนส่งจากการขนส่งทางบกโดยรถขนส่งสินค้า 
เปลี่ยนเป็นการขนส่งโดยรถไฟจากด่านจังหวัดนครพนมไปยังด่านรถไฟผิงเสียง อำเภอผิงเสียง  เมือง
ฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขนส่งผลไม้จากประเทศไทยเข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2563 จากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน เพราะสามารถ
คาดการณ์เวลาเดินทางของสินค้าได้ค่อยข้างแม่นยำ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่ารถบรรทุก
เพียงเล็กน้อย 

ข้อเสนอแนะของผู้ให้สัมภาษณ์ การกำหนดราคารับซื้อทุเรียนยังเป็นการกำหนดราคาจาก
ชาวจีน มีการเสนอให้รัฐบาลช่วยเข้ามาแก้ปัญหาหากมีการรับซื้อทุเรียนในราคาที่ต่ำ  อยากให้รัฐบาล
ช่วยขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ และสนับสนุนให้ประเทศอื่น ๆ บริโภคทุเรียน เพราะ
อาจจะทำให้ราคาทุเรียนสูงขึ้นและการแก้ปัญหาของการส่งทุเรียนที่อ่อนหรือยังไม่สุก ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี 
เนื่องจากราคาการรับซื้อในแต่ละวันไม่เท่ากัน ประกอบกับเกษตรกรต้องการขายผลผลิตในราคาที่สูง 
จึงเก็บผลผลิตก่อนที่ผลจะสุกเพ่ือขายให้ได้ในราคาที่สูงขึ้น 

 
คำสำคัญ: สถานการณ์โควิด 19, การส่งออกทุเรียน, พ่อค้าคนกลาง  
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากรประมาณ 1 ,064,000 คน มีพื้นที่ 
8,057,168 ไร่ เป็นพื ้นที ่ทำการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 45.58 ของพื ้นที ่จังหวัด โดยมีพื ้นที ่ปลูก
ยางพารามากที่สุดจำนวน 2,879,223 ไร่ ปาล์มน้ำมันจำนวน 1,306,973 ไร่ รองลงมาคือมะพร้าว 
และผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ตามลำดับ โดยมีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช
จำนวน 148,367 ครัวเรือน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ อำเภอบ้านนาสาร เป็นหนึ่งอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นอำเภอที่ความอุดมสมบูรณ์มีเกษตรกรที่ปลูกเงาะโรงเรียนและปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก แต่
ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรได้โค่นต้นเงาะโรงเรียนและต้นยางพาราและหันมา
ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทุเรียนมีราคาแพง จึงเป็นที่สนใจของเกษตรกรและความ
ต้องการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะ โดยทั่วไปทุเรียนแต่ละผลจะประกอบด้วย ส่วนที่เป็นเปลือก
ร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 66 ส่วนที่เป็นเมล็ด ร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 15 และส่วนที่เป็นเนื้อบริโภคได้  
ร้อยละ 22 ถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศต่าง ๆ ถึง
ร้อยละ 70 และบริโภคภายในประเทศร้อยละ 30 โดยประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ร้อยละ 67 ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 19 ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ ร้อยละ 4 และ
ประเทศอ่ืน ๆ ร้อยละ 6 และยังมีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ของการบริโภคทุเรียนยังมีมากข้ึน 

เมื่อต้นปี 2563 เกิดโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปิดประเทศ
และสั่งให้ประชาชนกักตัว ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ บาง
หน่วยงานหรือองค์กรก็ปลดพนักงานจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อที่ลดลง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็เช่นกัน นอกจากจะปิดประเทศแล้ว ยังต้องประกาศปิดเมืองอีกด้วย ป้องกันการเดินทางของ
ประชาชน เพื่อไม่ได้เกิดโรคระบาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเกิดความกังวลว่าสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าทุเรียนอันดับ 1 ของไทย จะงดซื้อผลิตผลที่มากจากประเทศไทย อาจจะ
ส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่ำ และยังมีนักวิชาการหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากำลังการซื้อ
ของกลุ่มผู้บริโภคจะลดลงอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจ  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู ้ศึกษาในฐานะของเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียน จึงนำเรื ่องนี ้มา
พิจารณาเพือ่ที่จะรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้เพ่ือเข้าถึงสภาพปัญหา ผลกระทบ และ
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาบุคคลและหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง มีประชากรประมาณ 1 ,064,000 คน มีพื้นที่ 
8,057,168 ไร่ เป็นพื ้นที ่ทำการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 45.58 ของพื ้นที ่จังหวัด โดยมีพื ้นที ่ปลูก
ยางพารามากที่สุดจำนวน 2,879,223 ไร่ ปาล์มน้ำมันจำนวน 1,306,973 ไร่ รองลงมาคือมะพร้าว 
และผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ตามลำดับ โดยมีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช
จำนวน 148,367 ครัวเรือน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ อำเภอบ้านนาสาร เป็นหนึ่งอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นอำเภอที่ความอุดมสมบูรณ์มีเกษตรกรที่ปลูกเงาะโรงเรียนและปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก แต่
ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรได้โค่นต้นเงาะโรงเรียนและต้นยางพาราและหันมา
ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทุเรียนมีราคาแพง จึงเป็นที่สนใจของเกษตรกรและความ
ต้องการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะ โดยทั่วไปทุเรียนแต่ละผลจะประกอบด้วย ส่วนที่เป็นเปลือก
ร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 66 ส่วนที่เป็นเมล็ด ร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 15 และส่วนที่เป็นเนื้อบริโภคได้  
ร้อยละ 22 ถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศต่าง ๆ ถึง
ร้อยละ 70 และบริโภคภายในประเทศร้อยละ 30 โดยประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ร้อยละ 67 ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 19 ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ ร้อยละ 4 และ
ประเทศอ่ืน ๆ ร้อยละ 6 และยังมีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ของการบริโภคทุเรียนยังมีมากข้ึน 

เมื่อต้นปี 2563 เกิดโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปิดประเทศ
และสั่งให้ประชาชนกักตัว ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ บาง
หน่วยงานหรือองค์กรก็ปลดพนักงานจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อที่ลดลง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็เช่นกัน นอกจากจะปิดประเทศแล้ว ยังต้องประกาศปิดเมืองอีกด้วย ป้องกันการเดินทางของ
ประชาชน เพื่อไม่ได้เกิดโรคระบาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเกิดความกังวลว่าสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าทุเรียนอันดับ 1 ของไทย จะงดซื้อผลิตผลที่มากจากประเทศไทย อาจจะ
ส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่ำ และยังมีนักวิชาการหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากำลังการซื้อ
ของกลุ่มผู้บริโภคจะลดลงอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจ  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู ้ศึกษาในฐานะของเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียน จึงนำเรื ่องนี ้มา
พิจารณาเพือ่ที่จะรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้เพ่ือเข้าถึงสภาพปัญหา ผลกระทบ และ
แนวทางในการแก้ไขหรือป้องกัน รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาบุคคลและหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

1) เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้า
คนกลางในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) เพ่ือศึกษาหาแนวทางการวางแผนเพื่อรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดสถานการณ์
เช่นนี้อีกในอนาคต 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1) รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีต่อการส่งออกทุเรียน
ของพ่อค้าคนกลาง ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 2) นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนระยะยาวเพื่อรับมือในการแก้ปัญหาที่
อาจจะเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันในอนาคต 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาสาร ตำบลพรุพรี ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลท่าชี ตำบล
ควนศรี ตำบลควนสุบรรณ ตำบลคลองปราบ ตำบลน้ำพุ ตำบลทุ่งเตาใหม่ และตำบลเพิ่มพูนทรัพย์   
 2) ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการส่งออก (ล้ง) ที่รับซื้อทุเรียนเพื่อ
การส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี 3 แห่ง ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3) ขอบเขตด้านเวลา 
 ห้วงเวลาที ่ศึกษาคือ ช่วงที ่มีฤดูการเก็บผลผลิตจากเกษตรกรเพื ่อนำมาขายคือ เดือน
กุมภาพันธ์-สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

รุ่งอรุณ ธิมาชัย (2553) ศึกษาการส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า 
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หลังจากที่ไทยได้ทำ 
ความตกลงเสรีการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน (FTA) แต่ปริมาณการผลิตทุเรียนสดของไทยกลับมี 
แนวโน้มลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก แต่กลับไม่มีอำนาจต่อรอง 
มากนัก การศึกษาพบว่า อุปทานทุเรียนสดแช่เย็นมีมากกว่าอุปสงค์ โดยในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน 
เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากและไม่สามารถรักษาทุเรียนไว้ได้นาน  
 ณัฐชุดา เดชพ่วง (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่
มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง 
พ.ศ. 2558 รวม 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติแบบสมการถดถอยพหุเชิงซ้อน
และใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาคือ ราคา
ส่งออก (F.O.B.) ทุเรียนไทย ผลผลิตทุเรียนไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมูลค่าการ
นำเข้าทุเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาผลกระทบรวมถึงแนวทางในการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 
ต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผน
เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดอีกในอนาคต การดำเนินงานวิจัยฉบับนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ (Questionnaire) จากกลุ ่มเฉพาะเจาะจง โดยทางผู ้ว ิจัยได้ออกแบบและจัดทำแบบ
สัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสัมภาษณ์  
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

รุ่งอรุณ ธิมาชัย (2553) ศึกษาการส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า 
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หลังจากที่ไทยได้ทำ 
ความตกลงเสรีการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน (FTA) แต่ปริมาณการผลิตทุเรียนสดของไทยกลับมี 
แนวโน้มลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก แต่กลับไม่มีอำนาจต่อรอง 
มากนัก การศึกษาพบว่า อุปทานทุเรียนสดแช่เย็นมีมากกว่าอุปสงค์ โดยในช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน 
เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากและไม่สามารถรักษาทุเรียนไว้ได้นาน  
 ณัฐชุดา เดชพ่วง (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่
มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง 
พ.ศ. 2558 รวม 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติแบบสมการถดถอยพหุเชิงซ้อน
และใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาคือ ราคา
ส่งออก (F.O.B.) ทุเรียนไทย ผลผลิตทุเรียนไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมูลค่าการ
นำเข้าทุเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาผลกระทบรวมถึงแนวทางในการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด 19 
ต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผน
เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดอีกในอนาคต การดำเนินงานวิจัยฉบับนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ (Questionnaire) จากกลุ ่มเฉพาะเจาะจง โดยทางผู ้ว ิจัยได้ออกแบบและจัดทำแบบ
สัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสัมภาษณ์  
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สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 จากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของพ่อค้าคนกลางในอำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  พบว่า มีปัญหาด้านการขนส่งของ
สินค้าท่ีล่าช้าเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการปิดด่านนำเข้าสินค้าและทำการเปิดเพียงแค่ 2 
ด่าน คือ ด่านโหย่วอี้กวน ณ เมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและด่านโม่ฮาน มณฑลยูน
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ชายแดนการนำเข้าสินค้า ของประเทศเวียดนามส่งผลให้ผลไม้ของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ต้องนำเข้าท่ีด่านโหยวอ้ีกวน ซึ่งเปน็ด่านสากล ณ จุดเดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหารถขนส่งสินค้าติดขัด
สะสมบริเวณพ้ืนที่ก่อนเข้าสู่ด่านโหยวอ้ีกวน โดยปกติช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นช่วงที่ผลไม้
ทัง้ของประเทศไทย และประเทศเวียดนามมีผลผลิตส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจำนวนมาก
สอดคล้องกับบทความวิชาการของ นางสาวสาคร ศรีมุข ได้ศึกษาเรื่องการส่งออกผลไม้ของประเทศ
ไทย ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Thailand’s Fruit Exports 
during the Coronavirus 2019 Outbreak)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจกับตลาดการส่งออกทุเรียน แม้
ตอนนี้อาจจะดูสดใส แต่ในอนาคตเกษตรกรอาจจะหันมาปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะผลทุเรียน
มีราคาที่สูง ส่งผลให้ผลผลิตมีมากขึ้น อาจทำให้ราคาทุเรียนถูกลงได้ ภาครัฐต้องเร่งให้มีการพัฒนา 
แปรรูปผลไม้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ทุเรียนและหาตลาดส่งออกอ่ืน ๆ และต้องส่งเสริมการ
วิจัยโดยการพัฒนาสายพันธุ์ คุณภาพ และลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งแต่ละ
ภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เกษตรกรต้องยกระดับการปลูกให้ได้มาตรฐาน Good Agricultural Practice 
(GAP) และลดปัญหาสารเคมีตกค้าง และต้องมีคุณธรรมไม่ขายทุเรียนอ่อนให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อ
ทุเรียน และท่ีสำคัญเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันขายผลผลิตเพื่อเพ่ิมอำนาจต่อรองในการขายสินค้า ส่วน
ผู ้ประกอบการต้องประกาศราคากลางรายวันเพื ่อให้เกษตรกรได้วางแผนการขายผลผลิตอย่าง
เหมาะสม ณ ตอนนี้ การกำหนดราคารับซื้อทุเรียนยังเป็นการกำหนดราคาจากชาวจีนและอยากให้
รัฐบาลช่วยเข้ามาแก้ปัญหาหากมีการรับซื้อทุเรียนในราคาที่ต่ำ การแก้ปัญหาของการส่งทุเรียนที่อ่อน
หรือยังไม่สุก ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี เนื่องจากราคาการรับซื้อในแต่ละวันไม่เท่ากัน ประกอบกับเกษตรกร
ต้องการขายผลผลิตในราคาที่สูง จึงเก็บผลผลิตก่อนที่ผลจะสุกเพื่อขายให้ได้ในราคาที่สูงขึ้น ในส่วน
ของเกษตรกรต้องมีการเตรียมการหาแหล่งน้ำสำรองไว้สำหรับกรณีการเกิดภัยแล้งหรือทำการขุดบ่อ
น้ำเพื่อกกัเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการรดน้ำต้นทุเรียน 
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บทนำ 
 

ในปัจจุบันลักษณะโครงสร้างสังคมของนักศึกษาแต่ละรุ่น ซึ่งแสดงถึงความเหนียวแน่นของ
นักศึกษา แต่ละรุ่นเพื่อในปัจจุบันโครงสร้างทางสังคมของแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน มี
ทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป 2) ระดับปฏิบัติการ  จะมุ่งเน้นในส่วนของการจัดทำกิจกรรม
สำคัญหรือกิจกรรมที่เป็นทางการที่ซึ่งมีการวางแผนสนับสนุนซึ่งกันและกันเช่น กิจกรรมทางวิชาการ
และสันทนาการ และ 3) ระดับยุทธศาสตร์ คือการนำ ฐานข้อมูลเครือข่าย หัวข้อวิจัยต่าง ๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในระดับนโยบาย การเตรียมฐานข้อมูลในส่วนของหัวข้อวิจัยเพื่อการหาจุดเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาสังคมหรือประเทศ (นโยบาย) หรือกระทั่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อดึงเอา
ประโยชน์มาใช้อย่างแท้จริง ไม่เป็นเพียงข้อมูลที ่ถูกกักเก็บจนไม่เกิดประโยชน์ การเก็บข้อมูล
ทรัพยากรข้อมูลที่ถูกใช้ไปเพื่อการทำประโยชน์ระดับประเทศซึ่งจะถูกบันทึกเป็นโครงการ ๆ ไปเพ่ือ
บันทึกเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงจากนักศึกษานิด้าและเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต่อสังคม
ภายนอกข้อมูลตำแหน่ง งานทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความถนัดและความรู้ของนักศึกษาแต่
ละคนมาใช้แก้ไขปัญญาหรือพัฒนาบ้านเมือง  

ในปัจจุบันทางเว็บไซด์มหาลัยยังไม่มีการเริ่มการทำระบบฐานข้อมูลจะมีเพียงข้อมูลนักศึกษา
ที่สมัครเข้ามาเรียนและผลการศึกษา กระผมจึ่งมีความต้องการที่จะสร้างระบบที่เป็นตัวกลางหลักไว้
บนเว็บไซด์มหาวิทยาลัยสำหรับให้นักศึกษาแต่ละรุ่นได้อัพเดทการทำงานต่าง  ๆ ด้านกิจกรรมทาง
วิชาการและสันทนาการผ่านระบบนี้เพื่อบันทึกทุกเหตุการณ์ การบริหารงานต่าง ๆ การบริหารงบรุ่น 
การบริหารวงจรการสร้างเครือข่ายของคนในรุ่นและต่างรุ่น และการบริหารเวลา ทั้งหมดเพื่อสร้าง
มาตรฐานที่จับต้องได้และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อพัฒนาเครือข่าย ของชาวนิด้าให้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานบริการการศึกษาแบบเดิมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา การบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้า
สัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดทำฐานข้อมูลคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา การบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้า
สัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28  

2) นำผลจากการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา การบริหารจัดทำ
กิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 เป็นสื่อในการค้นหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น 
การค้นหาข้อมูล IS การเข้าร่วมชมกิจกรรมของนิด้า รวมถึงสื่อทางการเรียนการสอนที่สามารถศึกษา
ได้ตนเองจากฐานข้อมูล 

3) ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากงานบริการการศึกษาแบบเดิมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของระบบฐานข้อมูล  
ได้แก่ เพศ รุ่นที่จบการศึกษา หลักสูตร ระดับส่วนบุคคล ระดับการทำงาน  ระดับยุทธศาสตร์ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บริหารความสัมพันธ์ ประกอบด้วย สร้างฐานข้อมูล 
เทคโนโลยี ปฏิบัติการ รักษาศิษย์เก่า 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิตคำสำคัญ : ระบบ

ฐานข้อมูล, การพัฒนาระบบ, PHP, MySQL, Joomla 2.5, Filezilla นาย ณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา: 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพชรบุร ีโดยใช ้หล ักการของ วงจรพัฒนาร ะบบ (System 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์
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Development Life Cycle: SDLC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน  7 คน ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สำเร็จปีการศึกษา 2558 และ 2559 จำนวน 139 คน และผู้ดูแลระบบ จำนวน 2 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือโปรแกรม  Filezilla โปรแกรม PHP (Professional Home 
Page) โปรแกรม MySQL ติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล โปรแกรม Joomla 2.5 และแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยง เบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี ้ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านข้อมูลนาเข้า การประมวลผล และการ
แสดงผล สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย=4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.68) ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ
พึงพอใจโดยรวมของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.57) และผู้ดูแลระบบ มีความพึงพอใจโดยรวมของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) 

มนตรี นามวงค์ และสุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สาขาวิชารัฐประศสนศาสตมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสำนักงาน
ศิษย์คำสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบ
การบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์การบริหารศิษย์
เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยชั้นน้ำทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสชาชูตส์ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากรและผู ้บริหาร และศิษย์ ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยชั ้นนำ ให้
ความสำคัญกับการสร้างคุณและความพึงพอใจให้กับศิษย์เก่าโดยมีการสร้าง พัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์คำอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมให้ศิษย์สามารถส่วนร่วมด้วย ทั้งกิจกรรมในด้าน
วิชาการ กิจกรรม ด้านความบันเทิง กีฬา คนตรี และการเปิดเวทีสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการมีแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่
ดีและยั่งยืน เช่น การสร้าความภาคภูมีใจให้กับศิษย์เก่า การให้เกียรติ ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับศิษย์
รวมถึงเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรมที่รุ่นน้องได้จัดขึ้น โดยโครงการอย่างทั่วถึง ซ่ึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงการดำเนินการบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์โดยทำ
การสร้างฐานข้อมูลศิษย์และพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ดำเนินกิจกรมกับศิษย์อย่าง
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ต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความนำสนใจเปิดโอกาสและเพ่ิมช่อง
ทาการมีส่วนร่มให้กับศิษย์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการโดยศิษย์เก่า และส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างสม่ำเสมอ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดทำ
กิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยกำหนดระเบียบวิธีวิจัยที่มีรายละเอียดที่
สำคัญได้แก่ แบบของการวิจัยข้อมูลที ่ต้องการหน่วยของการวิเคราะห์ประชากรกลุ ่มตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี้  

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) คือ  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 กลุ่ม คือนักศึกษาปัจจุบันซึ่ง
ประกอบด้วยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 27,28,29,26 จำนวน 63 คน 

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการบริหาร
จัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรโดยการสุ่มแบบเจาะลง (Purposive Sampling) รวม 48 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
รุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ผู้วิจัยสร้างเองโดยจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของระบบฐานข้อมูล  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการมีคำถาม 9 ข้อ มี
ลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามแบบปลายปิดโดยให้เลือกตอบ  1 คำตอบและการบริหารความสัมพันธ์ 
ได้แก่ บริหารความสัมพันธ์ สร้างฐานข้อมูล เทคโนโลยี ปฏิบัติการ รักษาศิษย์เก่า มีลักษณะเป็น
คำถามปลายเปิดและต่อมาก็คือขั้นตอนการสร้างเครื่องมือซึ่งในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บ
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ต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งสมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความนำสนใจเปิดโอกาสและเพ่ิมช่อง
ทาการมีส่วนร่มให้กับศิษย์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการโดยศิษย์เก่า และส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างสม่ำเสมอ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดทำ
กิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยกำหนดระเบียบวิธีวิจัยที่มีรายละเอียดที่
สำคัญได้แก่ แบบของการวิจัยข้อมูลที ่ต้องการหน่วยของการวิเคราะห์ประชากรกลุ ่มตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี้  

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) คือ  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 กลุ่ม คือนักศึกษาปัจจุบันซึ่ง
ประกอบด้วยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 27,28,29,26 จำนวน 63 คน 

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการบริหาร
จัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรโดยการสุ่มแบบเจาะลง (Purposive Sampling) รวม 48 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
รุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ผู้วิจัยสร้างเองโดยจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของระบบฐานข้อมูล  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการมีคำถาม 9 ข้อ มี
ลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามแบบปลายปิดโดยให้เลือกตอบ  1 คำตอบและการบริหารความสัมพันธ์ 
ได้แก่ บริหารความสัมพันธ์ สร้างฐานข้อมูล เทคโนโลยี ปฏิบัติการ รักษาศิษย์เก่า มีลักษณะเป็น
คำถามปลายเปิดและต่อมาก็คือขั้นตอนการสร้างเครื่องมือซึ่งในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บ
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รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ค้นคว้าดำเนินการตามข้ันตอนในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและศึกษาแบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและกำหนดประเภทและรูปแบบของ
แบบสัมภาษณ์ รวมทั้งเนื้อหาที่ต้องการใช้ในการสัมภาษณ์การสร้างเครื่องมือตามประเภท รูปแบบ 
เนื้อหาที่กำหนด โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1-3 และนำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจึงแก้ไข
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำและนำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับ
ประธานนักศึกษาในแต่ละรุ่นเพื่อดำเนินการขอตัวแทนนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
แล้ว เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 การจัดทำ
ข้อมูล ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องจากแบบสัมภาษณ์และจำแนกข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นสำคัญ คือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และการบริหารความสัมพันธ์
ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 ด้าน 
คือ 1) สร้างฐานข้อมูล 2) เทคโนโลยี 3) ปฏิบัติการ 4) รักษาศิษย์เก่าพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงอุปนัยเนื้อหาข้อมูลที ่ผู ้ว ิจัยได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยการสกัด จัดกลุ่ม ตั่งชื่อประเภทเนื้อหาคำตอบเพ่ือตอบคำถามวิจัยเป็นการนำเอาข้อมูล
ที่ได้รับจากการจัดเก็บรวบรวม “มาลด” หรือ “ตัดทอน” เพ่ือทำให้ประเด็นศึกษามีความชัดเจน โดย
นำมาเชื่อมโยงกบัสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ระหว่างการเก็บข้อมูล แล้วนำไปสู่การ พัฒนาทฤษฎีเพื่ออธิบาย
ความหมายของข้อมูล  

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลการบริหาร

จัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี  สรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านสภาพปัจจุบันและปัญหาจากระบบงานเดิม พบว่า งานบริการการศึกษา มีเจ้าหน้าที่
การศึกษาประจำศูนย์ 1 คน โดยจะดูแลรับผิดชอบงานการบริการที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 2 ห้องเรียน 
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(รุ่น) ตั้งแต่เริ่มรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน จนกระทั้งรับพระราชทานปริญญา
บัตร จากการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการทำงานในงานการบริการศึกษาเบื้องต้น พบว่ า ในระบบ
การทำงานมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร หรือคำนวณ 
โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บงานของตนเองไว้ในแฟ้มข้อมูลของตนเอง จากลักษณะการทำงานดังกล่าวอาจ
ทำให้เกิดปัญหาจากการทำงานหลายลักษณะ ดังนี ้ 1) มีการพิมพ์กำหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ออกแบบเอกสาร เกี ่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เกือบทุกครั ้ง 2) การจัดทำรายงาน เช่น 
รายละเอียดผู้สมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับนกัศึกษาล่าช้า ทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริหารใน
การตัดสินใจ หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 3) การจัดทำรายงานมีความผิดพลาด เช่น การคำนวณสถิติ
ผู ้สมัครมีความผิดพลาด และ 4) ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้สมัครเรียนที่ผ่านมาพบว่า ผู้สมัครเรียนส่วนใหญ่มาจากการแนะนำของนักศึกษาที่จบหลักสูตรไป
แล้ว ซึ่งการทำงานในระบบเดิมนั้นไม่สามารถค้นหาข้อมูลเก่าได้หรือได้แต่ไม่ถูกต้องมากนัก เพราะไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเมื่อนักศึกษาจบไป ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการจัดเก็บรายละเอียด
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษาเก่าจึงมีความจำเป็นมากต่อการเปิดรับสมัคร
นักศึกษารุ่นต่อในอนาคต  สำหรับปัญหาในการเก็บรักษาข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเก็บ
รักษาข้อมูล ปัญหาที่พบว่าที่สุดคือ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปและปัญหาเก่ียวกับการจัดระบบ
การทำงาน รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน  สำหรับปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม
สำเร็จรูปพบว่าเมื่อเข้าไปดูข้อมูลในแต่ละเรื่องต้องเข้าใหม่ทุกครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ 

ด้านการสร้างฐานข้อมูล ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะ การสร้างฐานข้อมูลเป็นการลดการเก็บ
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง เพราะมีผู ้ใช้
ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง และ
สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่มีข้อมลูชุด
เดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้ทุก  ๆ 
แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที ่เกี ่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย 
(Security) ของข้อมลูด้วย ทั้งนี้การสร้างฐานข้อมูลยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา
ทั้งปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายให้ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ซึ่งการ
สร้างเครือข่ายจะทำให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ตกอยู่ในสภาวะจำกัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน 
กำลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย 
จำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทำให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกัน
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(รุ่น) ตั้งแต่เริ่มรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน จนกระทั้งรับพระราชทานปริญญา
บัตร จากการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการทำงานในงานการบริการศึกษาเบื้องต้น พบว่ า ในระบบ
การทำงานมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร หรือคำนวณ 
โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บงานของตนเองไว้ในแฟ้มข้อมูลของตนเอง จากลักษณะการทำงานดังกล่าวอาจ
ทำให้เกิดปัญหาจากการทำงานหลายลักษณะ ดังนี ้ 1) มีการพิมพ์กำหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ออกแบบเอกสาร เกี ่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่เกือบทุกครั ้ง 2) การจัดทำรายงาน เช่น 
รายละเอียดผู้สมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับนกัศึกษาล่าช้า ทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริหารใน
การตัดสินใจ หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 3) การจัดทำรายงานมีความผิดพลาด เช่น การคำนวณสถิติ
ผู ้สมัครมีความผิดพลาด และ 4) ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้สมัครเรียนที่ผ่านมาพบว่า ผู้สมัครเรียนส่วนใหญ่มาจากการแนะนำของนักศึกษาที่จบหลักสูตรไป
แล้ว ซึ่งการทำงานในระบบเดิมนั้นไม่สามารถค้นหาข้อมูลเก่าได้หรือได้แต่ไม่ถูกต้องมากนัก เพราะไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเมื่อนักศึกษาจบไป ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการจัดเก็บรายละเอียด
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษาเก่าจึงมีความจำเป็นมากต่อการเปิดรับสมัคร
นักศึกษารุ่นต่อในอนาคต  สำหรับปัญหาในการเก็บรักษาข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเก็บ
รักษาข้อมูล ปัญหาที่พบว่าที่สุดคือ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปและปัญหาเก่ียวกับการจัดระบบ
การทำงาน รองลงมาคือ ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน  สำหรับปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม
สำเร็จรูปพบว่าเมื่อเข้าไปดูข้อมูลในแต่ละเรื่องต้องเข้าใหม่ทุกครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ 

ด้านการสร้างฐานข้อมูล ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะ การสร้างฐานข้อมูลเป็นการลดการเก็บ
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง เพราะมีผู ้ใช้
ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้ความซ้ำซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง และ
สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่มีข้อมลูชุด
เดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้ทุก  ๆ 
แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก การป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยกับข้อมูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผู้ที ่เกี ่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดความปลอดภัย 
(Security) ของข้อมลูด้วย ทั้งนี้การสร้างฐานข้อมูลยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา
ทั้งปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายให้ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ซึ่งการ
สร้างเครือข่ายจะทำให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ตกอยู่ในสภาวะจำกัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน 
กำลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย 
จำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทำให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกัน
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อย่างเหนียวแน่น จำเป็นต้องทำให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทำ
ให้เครือข่ายล้มลงได้ การดำรงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงอยู ่ของ
เครือข่าย การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

ด้านเทคโนโลยี พบว่า เห็นด้วยเพราะกับพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลการ
บริหารจัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 ในด้านเทคโนโลยี เพราะในยุค
สมัยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง
โซเซียลมีเดีย แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกขึ้น เช่น LINE FACEBOOK เป็นต้น  ดังนั้นเมื่อมี
กิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 สามารถติดต่อ ประสานงานผ่านโซเซียล
มีเดียเหล่านี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และการติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังเป็นการประหยัดงบประมาณ อย่างไรก็ตามมีข้อคิดเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่แปลก
ใหม่มากนัก เพราะในแต่ละยุคสมัยหรือเทรนในแต่ละปีมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว 
และมีข้อน่าเป็นห่วงในประเด็นของบทบาทและรูปแบบการประชุมในแต่ละครั้ง ที่อาจมีความคิดเห็น
ที่แตกต่าง ซึ่งจะส่งผลต่อการสัมผัสได้ถึงอารมณ์ในขณะนั้นไม่ดีมากนัก  

ด้านปฏิบัติการ ในด้านการปฏิบัติการในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึงการวางแผนกิจกรรมนิด้า
สัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ ่น 28 พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดทำ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28  มีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศจะช่วยให้มีฐานข้อมูลที่ดี และเป็นระบบ มีความ
แม่นยำ สามารถวางแผนในกิจกรรมย่อมต่าง ๆ ได้โดยลดข้อผิดพลาดและซ้ำซ้อนไปได้มาก ทั้งนี้
สามารถเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรมนั้นในครั้งนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในอนาคต  และที่สำคัญการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยให้
การวางแผนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความถูกต้องและประหยัดมากที่สุด 

ด้านการรักษาศิษย์เก่า ทั้งนี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจากการแนะนำของนักศึกษาปัจจุบัน
และมหาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งหากไม่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศจะทำให้การไม่สามารถ
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาเก่าได้ หรือได้แต่ไม่ถูกต้องมากนัก ซึ่งศิษย์เก่าบางคนมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมนิด้าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28  ทั้งนี้การรักษาศิษย์
เก่ามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จำเป็นต้องรักษาความสำเร็จ
ของเครือข่ายไว้  จากการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์พบว่าแนวทางในการรักษาศิษย์เก่า มี ดังนี้ 1) 
ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง 2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่า 3) 
ควรกำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 5) ให้ความช่วยเหลือและช่วย
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แก้ไขปัญหา และ 6) มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  การรักษาศิษย์เก่าจะถดถอยหากไม่มี
กิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระทำร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มี
กลไกท่ีจะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย 
บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการ
จัดกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (Pattern) ของ
การกระทำที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการ
กำหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่
น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้
สำหรับสมาชิกทุกคน ในสำรวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและ
แต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิก
กลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของ
เครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพ่ือ
ประเมินผลร่วมกันประจำทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬาสันทนาการ
ระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที ่เครือข่ายครอบคลุมพื ้นที ่ที่
กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวยีน
กันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 

การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดทำกิจกรรมนิด้า
สัมพันธ์และกิจกรรมสัมมนาวิชาการรุ่น 28 กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นการเจริญเติบโตของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็น
เพียงขั้นเริ ่มต้น (Initiation) เป็นระบบใหม่ที่ต้องมีการค้นพบอีกมากมาย ตามตัวแบบระยะการ
เจริญเติบโตของระบบสารสนเทศ ของ Ceriello and Freeman (1991); Parker and Case (1993) 
การเจริญเติบโตในขั้นนี้ ระบบต้องผ่านการทดสอบและเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ ที่นำมาใช้และพบกับความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมีความต้องการที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร หากกระบวนการของ
ระบบมีการปรับตัวที่เหมาะสมก็จะทำให้ระบบอยู่รอด ระบบจะเริ่มประสบความสำเร็จและได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน ทำให้ผู้ใช้บางคนเริ่มนำสารสนเทศท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 
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ระหว่างสมาชิกลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย 
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ข้อเสนอแนะ 
  
 การรวบรวมสารสนเทศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์
การศึกษาสุราษฎร์ธานี ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือเพิ่มอัตราของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น
การกระจายงานและการจัดเก็บสารสนเทศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ควรมีการจัดทำโปรแกรมเฉพาะสำหรับการจัดทำระบบฐานข้อมูล
ที ่ทันสมัยและรวดเร็วและยังต้องมีการเผยแพร่สารสนเทศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ควรนำข้อมูลจากการรวบรวมเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ประหยัดงบประมาณ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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 การค้นคว้าอิสระนี้ “กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษา: บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด” เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด โดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณเป็น
เครื่องมือสำหรับการวิจัย สอบถามหัวหน้าฝ่ายและพนักงานของบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและ
พาณิชย์การ จำกัด จำนวน 32 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ด้านขวัญและกำลั งใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยในในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ คือ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  และด้าน
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.62  2) แนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัดในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ยังมีความคิดเห็นในระดับจริงบ้าง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของปัญหาในการ
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ดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารให้เต็มประสิทธิภาพแม้ในขณะสถานการณ์ไม่ปกติ 
ผู ้บริหารควรเปิดโอกาสให้หัวหน้าฝ่ายงาน พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการกำหนด
นโยบายร่วมกันเพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และวิถีชีวิตของ
พนักงาน พร้อมทั้งร่วมสร้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพ่ือการประสานงานที่ตรงประเด็นและชัดเจน และ
ตั้งรับกับการประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขกรณีหากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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ปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ช่วงยุคโลกาภิวัฒน์  มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็น
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  อีกทั้งในขณะนี้โลกได้เผชิญกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการระบาดที่พรากชีวิตผู้คนนับเกือบล้านรายทั่วโลกนั้น  ทำให้การดำเนิน
กิจกรรมหลายอย่างเกิดการชะลอตัวไปจนถึงขั้นหยุดชะงักด้วยกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management)   เป็นการวางแผนกิจกรรมอย่างเป็นระบบที่ออกแบบโดย
องค์การเพื่อจัดให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู ้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในองค์การให้ประสบ
ผลสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เป็นกรอบและกระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่ง เสริมให้
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งพนักงาน
ยังเกิดการพัฒนาศักยภาพด้วย โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธี
หรือหลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม การศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง ไปจนถึงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเมื่อพนักงานได้รับการ
พัฒนาแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรพัฒนาและประสบความสำเร็จด้วยจาก
การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในวงกว้างไปทั่ วโลกที่ทำให้
ทุก ๆ คนทั้งโลกนั้นเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล  ทำให้การดำเนินกิจกรรมหลายอย่างเกิดการ
ชะลอตัว ไปจนถึงข้ันหยุดชะงัก แต่ในขณะเดียวกันนั้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในหลายๆ อย่าง  ด้วย
วิถีชีวิตที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปทำให้เกิดวิธีการต่าง ๆ ที่มีการผลักดันให้เกิดขึน้เพื่อไปสู่ทางรอด ทำให้
ผู้คนทั่วทั้งโลกตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ก็ได้ตระหนักถึงหลายๆสิ่งที่จะต้องทำการปรับเปลี่ยน 
และการปรับตัว เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
การการแพร่กระจายของเชื้อโรค และวิถีชีวิตที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อดำรงชีวิตไปให้ถึงช่วงที่
สามารถผ่านวิกฤตนี้ได้  แม้ว่าในประเทศไทยนั้นสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้
ติดต่อกันยาวนานและควบคุมได้ดีอันดับต้นของโลก  แต่ก็ไม่เป็นที่การันตีได้ว่าจะไม่กลับมาระบาดซ้ำ
อีกได้  จึงมีการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย  การทำความสะอาดมือ  ทั้งการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ต่าง ๆ แล้วนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้ว่าการระบาดครั้งนี้กระทบ
ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในประเทศเป็นอย่างมาก  และหากเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะขนาดใดต่าง
ส่งผลกระทบต่อกิจการไปทั่วทุกขนาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  และอีกหลายกิจการถึงขั้นต้องปิดตัวลง
ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อกิจการทั้งหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็
ไม่ต่างกับจังหวัดอื่น ๆ ด้วย  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกแถลงการณ์
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ปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ช่วงยุคโลกาภิวัฒน์  มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็น
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  อีกทั้งในขณะนี้โลกได้เผชิญกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการระบาดที่พรากชีวิตผู้คนนับเกือบล้านรายทั่วโลกนั้น  ทำให้การดำเนิน
กิจกรรมหลายอย่างเกิดการชะลอตัวไปจนถึงขั้นหยุดชะงักด้วยกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management)   เป็นการวางแผนกิจกรรมอย่างเป็นระบบที่ออกแบบโดย
องค์การเพื่อจัดให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู ้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในองค์การให้ประสบ
ผลสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เป็นกรอบและกระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่ง เสริมให้
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งพนักงาน
ยังเกิดการพัฒนาศักยภาพด้วย โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธี
หรือหลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม การศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง ไปจนถึงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเมื่อพนักงานได้รับการ
พัฒนาแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรพัฒนาและประสบความสำเร็จด้วยจาก
การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในวงกว้างไปทั่ วโลกที่ทำให้
ทุก ๆ คนทั้งโลกนั้นเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล  ทำให้การดำเนินกิจกรรมหลายอย่างเกิดการ
ชะลอตัว ไปจนถึงข้ันหยุดชะงัก แต่ในขณะเดียวกันนั้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในหลายๆ อย่าง  ด้วย
วิถีชีวิตที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปทำให้เกิดวิธีการต่าง ๆ ที่มีการผลักดันให้เกิดขึน้เพื่อไปสู่ทางรอด ทำให้
ผู้คนทั่วทั้งโลกตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตัวเองให้มากขึ้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ก็ได้ตระหนักถึงหลายๆสิ่งที่จะต้องทำการปรับเปลี่ยน 
และการปรับตัว เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
การการแพร่กระจายของเชื้อโรค และวิถีชีวิตที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อดำรงชีวิตไปให้ถึงช่วงที่
สามารถผ่านวิกฤตนี้ได้  แม้ว่าในประเทศไทยนั้นสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้
ติดต่อกันยาวนานและควบคุมได้ดีอันดับต้นของโลก  แต่ก็ไม่เป็นที่การันตีได้ว่าจะไม่กลับมาระบาดซ้ำ
อีกได้  จึงมีการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย  การทำความสะอาดมือ  ทั้งการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ต่าง ๆ แล้วนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้ว่าการระบาดครั้งนี้กระทบ
ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในประเทศเป็นอย่างมาก  และหากเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะขนาดใดต่าง
ส่งผลกระทบต่อกิจการไปทั่วทุกขนาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  และอีกหลายกิจการถึงขั้นต้องปิดตัวลง
ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อกิจการทั้งหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็
ไม่ต่างกับจังหวัดอื่น ๆ ด้วย  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกแถลงการณ์
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ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รายแรกอย่างเป็นทางการ ทำให้
มาตรการต่าง ๆ ถูกนำออกมาใช้อย่างเข้มงวดทันทีในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมาตรการที่ว่านี้คือ การสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการ 
สถานบันเทิงเป็นการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมาก  แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการ
เยียวยาก็ตาม  แต่ก็มิอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายจริงที่มีของประชาชนได้  ทั้งนี้ บริษัท ปัญจะพัฒนา
วิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด โดยประกอบธุรกิจเหมืองแร่ ผลิตและจำหน่าย รับจ้างผลิตแร่ ขนส่ง
และการทำเหมืองแร่ ที่มีจำนวนบุคลากรในองค์การในปี 2563 จำนวน 310 คน  จากสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริษัทไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มกิจการที่ถูกสั่งปิด แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก  เนื่องจากปัญหาการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วยการ
ทำงานของภาคราชการนั้นมีนโยบายการทำงานแบบ Work from Home ซึ่งส่งผลกระทบให้การ
ดำเนินงานล่าช้าและเกิดความเสียหายต่าง ๆ ต่อกิจการ  อาทิเช่น  การดำเนินการขออนุญาตส่งออก
แร่หากใบอนุญาตออกมาไม่ทันวันที่นัดเรือเพ่ือขนส่งสินค้า  เรือลำเลียงสินค้าก็มิอาจเข้าน่านน้ำไทยได้
ทำให้ไม่สามารถมาถึงท่าเรือขนส่งตามวันเวลาที่กำหนดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท  ทำให้
บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด เกิดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองขึ้นจากการถูกปรับค่า
เรือเป็นจำนวนหลายล้านบาท  จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ จำเป็นต้องปรับแผนการจัดการ
ทรัพยากรณ์มนุษย์อย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การ
วางแผนการทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด เพ่ือ
เป็นแนวทางในพัฒนาองค์การในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หากเกิดขึ้นในระยะยาว  
และเพ่ือเตรียมรับมือให้เข้ากับการถูกดิสรัปชัน (Disruption)  เช่นนี้  เพื่อก้าวเข้าสู ่โลกดิจิตอล 
(Digital) มากขึ้น เพื่อประโยชน์กับองค์การและบุคลากรของบริษัทมากที่สุด อันนำไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในวงการการศึกษาและการทำงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 
 1)  เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด 
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 2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและ
พาณิชย์การ จำกัด 
 

วิธีการศึกษา 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานสำนักงานใหญ่บริษัท ปัญจะ
พัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด  ทั้งหมด 32 คน 
 เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามวิจ ัยเชิงปริมาณ เป็น
แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายปิด แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ประกอบด้วยข้อคำถาม คือเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระดบัรายได้ และระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานกับบริษัท 
 ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดแบบประเมินค่าเป็นตัวเลข (Rating Scale) 
มาตรวัดลิเกิร์ต 5 ระดับ (5 Likert Scale)   
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
1)  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
2)  โรคระบาดโควิด-19  รูปแบบกระบวนการจัดการและ 
3)  ขวัญและกำลังใจในการทำงาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4)  นโยบาลรัฐบาล   

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
หลักเหตุและผลในการนำข้อมูลที่ได้รับ ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในเชิงพรรณนา หลังจากนั้นนำข้อมูลแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์และ
แปลความหมาย โดยผู้วิจัยลงคีย์รหัสข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ในเชิงสถิติด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เรียกว่า SPSS for 
Window หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean= x̄) ค่าเบี่ยงเบน
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 2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและ
พาณิชย์การ จำกัด 
 

วิธีการศึกษา 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานสำนักงานใหญ่บริษัท ปัญจะ
พัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด  ทั้งหมด 32 คน 
 เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามวิจ ัยเชิงปริมาณ เป็น
แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายปิด แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ประกอบด้วยข้อคำถาม คือเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระดบัรายได้ และระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานกับบริษัท 
 ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดแบบประเมินค่าเป็นตัวเลข (Rating Scale) 
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
1)  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
2)  โรคระบาดโควิด-19  รูปแบบกระบวนการจัดการและ 
3)  ขวัญและกำลังใจในการทำงาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4)  นโยบาลรัฐบาล   

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
หลักเหตุและผลในการนำข้อมูลที่ได้รับ ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในเชิงพรรณนา หลังจากนั้นนำข้อมูลแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์และ
แปลความหมาย โดยผู้วิจัยลงคีย์รหัสข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ในเชิงสถิติด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เรียกว่า SPSS for 
Window หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean= x̄) ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Devaition) ทดสอบความแตกต่างของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลกับกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษา : บริษัท 
ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด วิเคราะห์ด้วยค่า T-test สำหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 
กลุ่ม และวิเคราะห์ด้วยสถิติการหาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Mariance 
หรือ ANOVA) หรือ F-test สำหรับตัวแปรอิสระที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างใช้
การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ประมวลผลและจัดทำตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือนำเสนอข้อมูลและแปลผลการศึกษา โดยนำเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา 
 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์
การ จำกัด 
 1)  ข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับรายได้ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท โดยวิเคราะห์หาความถี่และร้อย
ละ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.20 ช่วงอายุ 31-40 ปีและ 41-50 
ปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันที่ 37.50 สถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.40  ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.80  ระดับรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
43.80 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัทอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.60  
 2)  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นด้วยในในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาราย
ด้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับจริง เรียงลำดับ คือ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (1)  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 คือ 
ระดับจริง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับจริง คือ ท่านทราบว่าโรคระบาดโควิด-19 เป็นโรค
ระบาดร้ายแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 บริษัทมีแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 บริษัทมีมาตรการใส่แมสในเวลาปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ท่านพึงพอใจต่อ
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นโยบายการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อ
นโยบายการดำเนินกิจการของบริษัทในช่วงโรคระบาดโควิด-19และบริษัทมีมาตรการให้พนักงานล้าง
มือก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ท่านวิตกกังวลกับนโยบายการตั้งรับสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 การพัฒนาและฝึกอบรมช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 บริษัทมีการ
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
บริษัทมีมาตรการเว้นระยะห่าง 2 เมตร (Social Distancing) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทน ที่เหมาะสมเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.66บริษัทมีการทำความ
สะอาดบริษัทด้วยมาตรฐานสูงเพ่ือฆ่าเชื้อโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับ แต่ละตำแหน่งและบริษัทมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่บริษัท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 บริษัทคำนวณค่าตอบแทนจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน มี
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.53 บริษัทมีการแจ้งผลการะประเมิน ให้พนักงานได้ทราบถึงมาตรฐานหรือ
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 บริษัทมีแผนการพัฒนาและฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับจริงบ้าง คือ บริษัทของท่านมีการจัด
สวัสดิการที่ดี ช่วยส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37 นโยบายทำงาน
ที่บ้าน (Work from Home) มีผลกระทบต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.06 นโยบายทำงานที่บ้าน (Work from Home) มีผลกระทบต่อการทำงานภายในที่บริษัท มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.91 ท่านเป็นผู้กักตัว 14 วันตามนโยบายรัฐบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 
  (2)  ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คือ ระดับจริง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับจริง คือ ท่านพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ท่านมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ท่าน
มีความพอใจในงาน เมื่อได้รับมอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ท่านพอใจกับตำแหน่งานใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายของบริษัทได้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ท่านมีความ
ภาคภูมิใจต่อนโยบายบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ท่านและเพื่อนร่วมงาน มีส่วนร่วมในการกำหนด
และแก้ไข นโยบายของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และอยู่ในระดับจริงบ้าง คือ ผู้บังคับบัญชามีการ
ส่งเสริมให้ท่านและเพื ่อนร่วมงาน ได้เพิ ่มพูนความรู ้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.38 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านและเพื่อนร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ลักษณะงานของท่านส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพจิต
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สวัสดิการที่ดี ช่วยส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37 นโยบายทำงาน
ที่บ้าน (Work from Home) มีผลกระทบต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.06 นโยบายทำงานที่บ้าน (Work from Home) มีผลกระทบต่อการทำงานภายในที่บริษัท มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.91 ท่านเป็นผู้กักตัว 14 วันตามนโยบายรัฐบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 
  (2)  ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คือ ระดับจริง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับจริง คือ ท่านพอใจในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ท่านมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ท่าน
มีความพอใจในงาน เมื่อได้รับมอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ท่านพอใจกับตำแหน่งานใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายของบริษัทได้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ท่านมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ท่านมีความ
ภาคภูมิใจต่อนโยบายบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ท่านและเพื่อนร่วมงาน มีส่วนร่วมในการกำหนด
และแก้ไข นโยบายของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และอยู่ในระดับจริงบ้าง คือ ผู้บังคับบัญชามีการ
ส่งเสริมให้ท่านและเพื ่อนร่วมงาน ได้เพิ ่มพูนความรู ้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.38 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านและเพื่อนร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ลักษณะงานของท่านส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพจิต
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และสุขภาพกายที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 บริษัทจัดให้มีสถานที่พักผ่อนใจที่เพียงพอต่อความต้องการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 และท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน จากผู้บังคับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 
  (3)  ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 คือ ระดับจริง 
เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับจริง คือ ท่านสามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ท่านคิดว่าการผลิตงานที่มีคุณภาพสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้และท่านสามารถลำดับความสำคัญของงานเพ่ือให้งานเสร็จทันเวลาได้ตามที่กำหนด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามปริมาณการผลิตที่ถูกกำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จำเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นสาเหตุให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ท่าน
มีส่วนร่วมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 บริษัทมีการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ เพ่ือเพ่ิมมาตราการป้องกันความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และอยู่ในระดับจริงบ้าง คือการ
วางแผนในการดำเนินงานของบริษัททำให้ท่านปฏิบัติงานได้ช้าลง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 และการ
ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานของท่าน มีความล่าช้า และในบางครั้งมีผลกระทบต่อฝ่ายงานอื่น  ๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่ 2  เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบการบริหารงาน
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ 
บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด 
 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรม
และพาณิชย์การ จำกัด ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ด้าน
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยังมีความคิดเห็นในระดับจริง
บ้าง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของปัญหาในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
บริหารให้เต็มประสิทธิภาพแม้ในขณะสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้หัวหน้าฝ่ายงาน 
พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการกำหนดนโยบายร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และวิถีชีวิตของพนักงาน พร้อมทั้งร่วมสร้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพ่ือ
การประสานงานที่ตรงประเด็นและชัดเจน และตั้งรับกับการประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขกรณี
หากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
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สรุปผลการศึกษา 
 
 1)  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ภาพรวมความคิดเห็นอยู๋ในระดับ
จริง  และเมื่อพิจารรายได้ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับจริง แสดงให้เห็นว่า หัวหน้าฝ่ายและพนักงานของ
บริษัทมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในทุกด้าน สอดคล้องกับ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ให้แนวคิดว่า 
พนักงานที่มีสุขภาพดี มีความสุขกาย สบายใจย่อมปฏิบัติงานได้ดีกว่าช่วงที่เจ็บป่วย อีกทั้งก ารจัด
บรรยากาศในองค์การ ความสัมพันธ์ การประสานงาน ช่วยเหลือกันอย่างดี ส่งผลให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้การประกอบธุรกิจมีการเติบโตขึ้น มีผลประกอบการดีขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น 
และส่งผลใหตอบแทนพนักงานในรูปของโบนัสเพ่ิมขึ้น เงินเดือนเพ่ิมขึ้น ทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจ
ดีขึ้นจงรักภักดีและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ สุภาพร จริตงาม (2561) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการฝ่ายธุรการ สำนักงานคดีศาล
สูงสุดภาค 8 พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านแบบของการบริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านทักษะ ความรู้และความสามารถ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กรมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก สำหรับแนวทางการพัฒนา หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรม จัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการในองค์กรได้เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนความรู้
เพิ่มเติม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์  (2556) ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจ เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นกระบวนการในการจัดหาบุคลากร เพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในองค์การ เมื่อบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ตามความรู้ ความสามารถ ย่อมเกิดความพึงพอใจและส่งผลไปยังขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี 
 2)  ปัจจัยตัวแปรเพศ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได้ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มี
ปัญหากับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 กรณีศึกษา: บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่มีความแตกต่างกับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรัญ ศรีเมือง ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยตัวแปรด้านเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงาน 
ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการได้รับการพัฒนาตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่
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สรุปผลการศึกษา 
 
 1)  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ภาพรวมความคิดเห็นอยู๋ในระดับ
จริง  และเมื่อพิจารรายได้ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับจริง แสดงให้เห็นว่า หัวหน้าฝ่ายและพนักงานของ
บริษัทมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในทุกด้าน สอดคล้องกับ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ให้แนวคิดว่า 
พนักงานที่มีสุขภาพดี มีความสุขกาย สบายใจย่อมปฏิบัติงานได้ดีกว่าช่วงที่เจ็บป่วย อีกทั้งก ารจัด
บรรยากาศในองค์การ ความสัมพันธ์ การประสานงาน ช่วยเหลือกันอย่างดี ส่งผลให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้การประกอบธุรกิจมีการเติบโตขึ้น มีผลประกอบการดีขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น 
และส่งผลใหตอบแทนพนักงานในรูปของโบนัสเพ่ิมขึ้น เงินเดือนเพ่ิมขึ้น ทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจ
ดีขึ้นจงรักภักดีและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ สุภาพร จริตงาม (2561) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ สำนักงานคดีศาล
สูงสุดภาค 8 พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านแบบของการบริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านทักษะ ความรู้และความสามารถ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กรมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก สำหรับแนวทางการพัฒนา หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรม จัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการในองค์กรได้เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนความรู้
เพิ่มเติม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์  (2556) ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจ เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นกระบวนการในการจัดหาบุคลากร เพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในองค์การ เมื่อบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ตามความรู้ ความสามารถ ย่อมเกิดความพึงพอใจและส่งผลไปยังขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี 
 2)  ปัจจัยตัวแปรเพศ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได้ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มี
ปัญหากับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 กรณีศึกษา: บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่มีความแตกต่างกับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรัญ ศรีเมือง ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยตัวแปรด้านเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงาน 
ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการได้รับการพัฒนาตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่
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เกี่ยวข้องโดยภาพรวมไม่มีผลกระทบกับการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสอดคล้องกับ สุรัสสา สอน
ประสม (2561) ที่ชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้นำตามสถานการณ์ มีทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ในด้านการวางแผน มีการทำงานร่วมกันเสมอ แต่บุคลากรยังไม่สามารถรับมือกับสถานการที่
มีความเร่งด่วนได้ การจัดการองค์การ ผู้บริหารงานมีการจัดโครงสร้างอย่างชัดเจน ส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม เพียงแต่โครงสร้างหน้าที่บางอย่างถูกกำหนดโดยส่วนกลางอาจไม่ตรงต่อบริบทสำนักงาน การ
สร้างภาวะผู้นำ พบว่า ผู้บริหารงานมุ่งสร้างความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการสร้างความสำเร็จของงาน 
บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับภาระงาน หน่วยงานยังขาดงบประมาณในการจัดอบรมผู้นำ 
 3)  แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์
การ จำกัด ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ด้านขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยังมีความคิดเห็นในระดับจริงบ้าง เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของปัญหาในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารให้
เต็มประสิทธิภาพแม้ในขณะสถานการณ์ไม่ปกติ สอดคล้องกับ ดวงพร  ธรรมมณี (2562) ชี้ให้เห็นว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการธุรการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์
ธานี มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านทักษะ และด้าน
ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร สำหรับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้ข้าราชการในองค์กรได้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน และสอดคล้องกับ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2561) 
ให้แนวคิดว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล จะต้องปิดช่องว่างของสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและสามารถออกแบบการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อบริบทของกลยุทธ์องค์การ ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การพยากรณ์ความต้องการแรงงาน การพยากรณ์การ
ผลิตแรงงาน การวิเคราะห์ช่องว่าง โปรแกรมดำเนินการ และการกำกับและการวัดประเมินผล แนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพให้ดี ซึ่งแนวคิดดังกล่าวต้องการสร้างสันพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างจิตใจ 
คน และสังคม ถ้าทั้ง 3 อย่าง จะประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้น ต้องเชื่อมโยงไลฟ์
สไตล์ (Life Style) ที่ต้องเปลี่ยนไป เช่นพฤติกรรมการเงิน การออกกำลังกาย การบริหารความเคลียด
ระหว่างการทำงานและการดูแลสุขภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยขอนำเสนอแนะข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ปัญจะ
พัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ดังนี้ 
  (1)  บริษทั ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ควรมีการแจ้งสถานการณ์การ
และนโยบายการตั้งรับ และการปรับกลยุทธ์การบริหารบริษัทที่มีความชัดเจน และมีช่องทางน่าเชื่อถือ
ได้ในกับสื่อสาร เพ่ือให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในสถานการณ์ท่ีต้องเป็นกังวล 
  (2)  บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ควรมีการปรับการกำหนด
นโยบายโดยการให้หัวหน้าฝ่ายงานและพนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายของ
บริษัท และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 
  (3)  บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ควรมีการประเมินผลการ
ทำงานของบริษัทในช่วงสถานการณ์พิเศษ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนเพื่อการปรับกลยุทธ์
การบริหารในอนาคต 
  (4)  จากผลการวิจัยนี้บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว สามารถนำผลการวิจัยไป ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและ
พาณิชย์การ จำกัด ให้มากขึ้น ทันต่อเหตุการณ์และนโยบายการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบด้านด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านความพร้อมของ
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา และด้าน
ความคุ้มค่า 
 2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  (1)  การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษา รูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์
การ จำกัด ควรมีการศึกษาสถานการณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยในอนาคต เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อสามารนำมากำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานให้ได้ผลจริงและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  (2)  ควรศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัดควรมีการ
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ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนเพื่อการปรับกลยุทธ์
การบริหารในอนาคต 
  (4)  จากผลการวิจัยนี้บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว สามารถนำผลการวิจัยไป ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและ
พาณิชย์การ จำกัด ให้มากขึ้น ทันต่อเหตุการณ์และนโยบายการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบด้านด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ด้านความพร้ อมของ
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ ด้านคุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา และด้าน
ความคุ้มค่า 
 2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  (1)  การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษา รูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์
การ จำกัด ควรมีการศึกษาสถานการณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยในอนาคต เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อสามารนำมากำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานให้ได้ผลจริงและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  (2)  ควรศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัดควรมีการ
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เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
หรือศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทำงานของรูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์
การ จำกัด ในมุมมองข้าราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำงานร่วมกัน 
  (3)  ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของรูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด 
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การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าว
กรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 3) เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มความ
ผูกพันในองค์การให้กับบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน 128 คน การศึกษา
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมนำมาวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent-Sample t-test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  

1)  บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพูดถึงองค์การในด้านบวก
และความยึดมั่นที่จะดำรงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

2)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านประสบการณ์ทำงาน มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านความมีอิสระ มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ปัจจัยการบริหารองค์การในด้านแนวปฏิบัติและด้านคุณภาพชีวิต มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
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คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
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ประเด็นเรื่องความผูกพันต่อองค์การเป็นที่กล่าวถึงในวงการวิชาการมาช้านาน ทั้งนี้เพราะ
ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่สามารถทำนายความสำเร็จขององค์การได้ องค์การที่บุคลากรมีความ
ผูกพันสูงจะสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถให้อยู่ช่วยองค์การต่อไปได้ ขณะที่องค์การ
ที่ไม่สามารถสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันได้ก็จะต้องสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไป อันจะ
ทำให้ความสามารถในการแข่งขันขององค์การลดลง นอกจากนี้ยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงงบประมาณในการฝึกอบรมอีกด้วย  (นรินทร   
ใจเย็น, 2549) ผลการศึกษาในหัวข้อนี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่ามีความสัมพันธ์ต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงานในองค์การได้จริง จึงนับได้ว่าเป็นหัวข้อที่มีความ
น่าสนใจอยู่ในตัวเองเพราะมีนัยยะต่อความเจริญเติบโตขององค์การโดยตรง (พิชิ ต พิทักษ์เทพสมบัติ 
และคณะ, 2552)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
พ.ศ.2561 - 2580 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดดัชนี
ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบราชการไทยได้ให้ความสำคัญกับ
ประเด็นความผูกพันต่อองค์การ และในอนาคตประเด็นดังกล่าวจะถูกนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดซ่ึง
สะท้อนออกมาในรูปของผลการประเมินองค์การในภาพรวม ตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์การต่อ
สายตาของบุคคลภายนอก    
 ตามบทบัญญัติมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
(สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560) ซึ่งกำหนดหน้าที่ของรัฐไว้ว่า รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ   
 สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองทั้ง
ภายในและตา่งประเทศ ข่าวกรองทางการสื่อสาร เทคนิคและเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายพลเรือน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการข่าวกรองต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภา
ความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านข่าว
กรองแก่นายกรัฐมนตรี รวมถึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ  
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 ฝ่ายข่าวกรองในประเทศมีภารกิจปฏิบัติการภาคสนามภายในประเทศ ครอบคลุมภารกิจด้าน
การข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง มีรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติฝ่ายในประเทศ 
เป็นผู้บริหารสูงสุด ในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่าซี 10 เดิม) เป็นงานที่ต้องมีทักษะ
เฉพาะและฝึกฝนเป็นพิเศษ ใช้งบประมาณฝึกอบรมสูง ผู ้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ให้
ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเปลี ่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าว
กรอง และการบริหารจัดการองค์การ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานอย่างเท่าเทียม
และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับสมรรถนะขององค์การและศักยภาพของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความเสี่ยง การปฏิบัติงานต้องเผชิญภาวะกดดันอาจส่งผล
โดยตรงให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได้ การเสียสละทุ่มเทเวลาปฏิบัติภารกิจจนอาจส่งผลต่อ
การขาดสมดุลกับการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวได้อีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศสำนักข่าว
กรองแห่งชาติ  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองใน
ประเทศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมการสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรอง
ในประเทศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความผกูพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่าย
ข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติโดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)   
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 ฝ่ายข่าวกรองในประเทศมีภารกิจปฏิบัติการภาคสนามภายในประเทศ ครอบคลุมภารกิจด้าน
การข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง มีรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติฝ่ายในประเทศ 
เป็นผู้บริหารสูงสุด ในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่าซี 10 เดิม) เป็นงานที่ต้องมีทักษะ
เฉพาะและฝึกฝนเป็นพิเศษ ใช้งบประมาณฝึกอบรมสูง ผู ้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ให้
ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเปลี ่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าว
กรอง และการบริหารจัดการองค์การ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสายงานอย่างเท่าเทียม
และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับสมรรถนะขององค์การและศักยภาพของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความเสี่ยง การปฏิบัติงานต้องเผชิญภาวะกดดันอาจส่งผล
โดยตรงให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได้ การเสียสละทุ่มเทเวลาปฏิบัติภารกิจจนอาจส่งผลต่อ
การขาดสมดุลกับการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวได้อีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศสำนักข่าว
กรองแห่งชาติ  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองใน
ประเทศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมการสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรอง
ในประเทศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อความผกูพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่าย
ข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติโดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)   
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
จำนวน 248 คน การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คำนวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Taro Yamane (1967 อ้างถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2560) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีจะนำมาวิเคราะห์ 
จำนวน 153 คน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Forms โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างไว้
จำนวน 153 คน จากประชากร จำนวน 248 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.67 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้  

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะห์และอธิบาย
ลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านการบริหาร
องค์การ กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้สถิติ Independent-Sample  t-test, 
One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การและสร้างกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ มีผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 
ส่วนเพศหญิง จำนวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 38.3 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 26 – 35 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.1 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 อายุ 46 ปี ขึ้นไป จำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.4  
 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
57 สมรส จำนวน 44 คิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยมีผู้สมรสแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.6   
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระดับ
การศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9  
 ประสบการณ์ทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำงาน 6 – 10 ปี 
จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32 ประสบการณ์ 11 – 15 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ประสบการณ์ 21 – 25 ปี 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7  

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานระดับความผูกพันต่อองค์การ    
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื ่องการพูดถึงองค์การในด้านบวกอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมที่จะแก้ไขข่าวด้านลบที่เกิดขึ้นของ
องค์การมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมาเป็นเรื่องการกล่าวถึง
องค์การของท่านในแง่บวกสม่ำเสมอ และยินดีที่จะแนะนำญาติมิตรมาร่วมงานกับองค์การ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื่องการยึดมั่นที่จะดำรงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจถูกต้องในการทำงานที่
องค์การแห่งนี้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมาเป็นเรื่องความ
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ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ มีผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 
ส่วนเพศหญิง จำนวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 38.3 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 26 – 35 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.1 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 อายุ 46 ปี ขึ้นไป จำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.4  
 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
57 สมรส จำนวน 44 คิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยมีผู้สมรสแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.6   
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระดับ
การศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9  
 ประสบการณ์ทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำงาน 6 – 10 ปี 
จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32 ประสบการณ์ 11 – 15 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ประสบการณ์ 21 – 25 ปี 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7  

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานระดับความผูกพันต่อองค์การ    
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื ่องการพูดถึงองค์การในด้านบวกอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพร้อมที่จะแก้ไขข่าวด้านลบที่เกิดขึ้นของ
องค์การมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมาเป็นเรื่องการกล่าวถึง
องค์การของท่านในแง่บวกสม่ำเสมอ และยินดีที่จะแนะนำญาติมิตรมาร่วมงานกับองค์การ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื่องการยึดมั่นที่จะดำรงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจถูกต้องในการทำงานที่
องค์การแห่งนี้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมาเป็นเรื่องความ
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ยินดีที่จะอยู่ในองค์การไปตลอดอายุราชการ และจะไม่ออกจากองค์การแม้ว่ามีองค์การอื่นเสนอ
ค่าตอบแทนสูงกว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื่องการทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพร้อมจะทุ่มเทความรู้
ความสามารถเต็มที ่ในการทำงาน มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.75  
รองลงมาเป็นเรื่องความพยายามปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การมีผลการดำเนินงาน
ที่ดีขึ้น และพร้อมสนับสนุนองค์การในทุกด้านแม้จะมีภาระงานมากขึ้นกว่าเดิม  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 
 ในภาพรวม พบว่าระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรอง
ในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการทุ ่มเทความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถ เป็นด้านทีม่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือด้านการพูดถึงองค์การในด้านบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84  และด้านความยึดมั่นที่จะดำรงอยู่กับองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 ตามลำดับ 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
 1)  สมมติฐาน ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันไปตามเพศที่แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มด้วย Independent-Sample t-test เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์การจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง 
ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน โดยใช้ t-test พบว่า มีระดับนัยสำคัญ (Sig.) เท่ากับ 
0.112 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มเท่ากัน จึงเลือกใช้ผล
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test ค่าบน พบว่า มีระดับนัยสำคัญ (Sig.(2-tailed)) เท่ากับ 0.138 
ซึ่งมากกว่า 0.05 ทำให้ปฏิเสธสมมติฐาน จึงสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
ไปตามเพศท่ีแตกต่างกัน 
 2)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสี่กลุ่มอายุแตกต่างกัน   
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามอายุ ได้แก่ น้อยกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี และมากกว่า 46 ปี พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงหมายความว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสี่กลุ่มอายุแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 3)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มสถานภาพแตกต่างกัน  
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามสถานภาพ ได้แก่  โสด สมรส และสมรสแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวพบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.152 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงหมายความว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มสถานภาพไม่แตกต่างกัน  
 4)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มการศึกษาแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่  ปวช./ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.735 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงหมายความว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน  
 5)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน  
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ    
21-25 ปี พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 
0.05 จึงหมายความว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน 
อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 6)  สมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่า R = 0.542 นั่นหมายความว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน สามารถอธิบายความผันแปรของระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ าย  
ข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ถึงร้อยละ  54.2 และเมื่อพิจารณาค่า R2 = 0.294 
และค่า adjusted R2 = 0.265 ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างมากนัก โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผัน
แปรของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ได้ถึง  
ร้อยละ 54.2   
 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์โดยใช้ F Test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า 
ค่าสถิติ F = 10.156 มีระดับนัยสำคัญเท่ากับ Sig = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05  
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 3)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มสถานภาพแตกต่างกัน  
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามสถานภาพ ได้แก่  โสด สมรส และสมรสแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวพบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.152 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงหมายความว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มสถานภาพไม่แตกต่างกัน  
 4)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มการศึกษาแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่  ปวช./ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.735 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงหมายความว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสามกลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน  
 5)  สมมติฐาน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน  
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ    
21-25 ปี พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 
0.05 จึงหมายความว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน 
อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 6)  สมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่า R = 0.542 นั่นหมายความว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน สามารถอธิบายความผันแปรของระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ าย  
ข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ถึงร้อยละ  54.2 และเมื่อพิจารณาค่า R2 = 0.294 
และค่า adjusted R2 = 0.265 ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างมากนัก โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผัน
แปรของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ได้ถึง  
ร้อยละ 54.2   
 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์โดยใช้ F Test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า 
ค่าสถิติ F = 10.156 มีระดับนัยสำคัญเท่ากับ Sig = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05  
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 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเช ิงซ ้อนแบบขั ้นตอน Multiple Linear Regression 
ระหว่าง ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยกำหนดให้  
 X1 = ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
 Y = b0 + b1X1  
 Y = 1.632 + 0.252X1 

 t      5.804      3.893 
 Sig   (0.000)    (0.000)* 
 R2 = 0.294   adj R2 = 0.265   D.W. = 1.812 
 *มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 จากนั้นหาตัวแปรและระดับความสัมพันธ์ พบว่า มีหนึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้าน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig ที่ 0.000 และค่า t ที่ 3.893 แปลความหมายได้ว่า สมการ
นี้มีค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกันและมีความสามารถในการทำนายค่อนข้างแม่นตรง พิจารณา
จากค่า R2 ที่มีค่า 0.294 และค่า adj.R2 เท่ากับ 0.265 ซึ่งใกล้เคียงกัน 
 เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยด้านลักษณะงานต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า 
ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมีอิทธิผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในทิศทางเดียวกัน 
และมีขนาดตอบสนองเท่ากับ 0.252 หมายความว่า เมื่อปัจจัยความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ระดับความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น 0.252 หน่วย โดยที่ตัวแปรอื่นใน
สมการคงที่   
 ส่วนปัจจัยด้านความหลากหลายของงาน (B = 0.039) ความท้าทายน่าสนใจ (B = 0.013) 
งานที่ได้รับมอบมีความสำคัญ (B = 0.131) โอกาสปฏิสัมพันธ์ผู้อ่ืน (B = 0.057) ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05     
 7)  สมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารองค์การมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่า R = 0.542 นั่นหมายความว่า ปัจจัย
ด้านการบริหารองค์การ สามารถอธิบายความผันแปรของระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ถึงร้อยละ  54.2 และเมื่อพิจารณาค่า R2 = 
0.294 และค่า adjusted R2 = 0.265 ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างมากนัก โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
ความผันแปรของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ได้ถึงร้อยละ 54.2    
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 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์โดยใช้ f-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ค่าสถิติ 
f = 10.156 มีระดับนัยสำคัญเท่ากับ Sig = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 
1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือ ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05   
 จากผลการวิ เคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบขั ้นตอน Multiple Linear Regression 
ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองใน
ประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยกำหนดให้  
 X1 = ปัจจัยด้านแนวปฏิบัติ  
 X2 = ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต 
 Y = b0 + b1X1 + b2X2 

 Y = 1.710 + 0.203X1 + 0.219X2 

 t      8.189      2.687      3.288 
 Sig  (0.000)    (0.008)*    (0.001)* 
 R2 = 0.350   adj R2 = 0.324   D.W. = 1.889 
 *มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 จากนั้นหาตัวแปรและระดับความสัมพันธ์ พบว่า มีสองตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านแนว
ปฏิบัติ มีค่า Sig ที่ 0.008 และค่า t ที่ 2.687 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต มีค่า Sig ที่ 0.001 และค่า t ที่ 
3.288 และมีความสามารถในการทำนายค่อนข้างแม่นตรง พิจารณาจากค่า R2 ที่มีค่า 0.350 และค่า 
adj.R2 เท่ากับ 0.324 ซึ่งใกล้เคียงกัน 
 เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยด้านการบริหารองค์การต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
พบว่า ด้านแนวปฏิบัติมีอิทธิผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในทิศทางเดียวกัน และมีขนาด
ตอบสนองเท่ากับ 0.203 หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น 0.203 หน่วย โดยที่ตัวแปรอ่ืนในสมการคงท่ี   
 ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต มีอิทธิผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในทิศทางเดียวกัน 
และมีขนาดตอบสนองเท่ากับ 0.219 หมายความว่า เมื่อปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะทำ
ให้ระดับความผูกพันต่อองค์การเพิ่มข้ึน 0.219 หน่วย โดยที่ตัวแปรอ่ืนในสมการคงท่ี   
 ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้นำ (B = 0.107) การบริหารค่าตอบแทน (B = 0.015) และบรรยากาศ
ในองค์การ (B = -0.026) ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05   
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ภาพที่ 2 สรุปผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 

สรุปผลการศึกษา 
   
 การศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ สรุปผลวิจัยได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเพศชาย จำนวน 79 คน    
คิดเป็นร้อยละ 61.7 ส่วนเพศหญิง จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีอายุ 26 – 35 ปี จำนวน  
68 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 อายุ 46 ปี ขึ้นไป 
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 มีสถานภาพโสด จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 57 สมรส จำนวน 
44 คิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยมีผู้สมรสแต่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระดับการศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 มี
ประสบการณ์ทำงาน 6 – 10 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ประสบการณ์น้อยกว่าหรือ
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เท่ากับ 5 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ประสบการณ ์11 – 15 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.3 ประสบการณ ์21 – 25 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7  
 สรุปได้ว่า บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นเพศชาย อายุ     
36 – 45 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน 6 – 10 ปี  
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นด้านระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถ เป็นด้านที่ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
รองลงมาคือด้านการพูดถึงองค์การในด้านบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.84  และด้านความยึดมั่นที่จะดำรงอยู่กับองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.91 ตามลำดับ 
 สรุปได้ว่า บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพูดถึงองค์การในด้านบวก
และความยึดมั่นที่จะดำรงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ส่วนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
 1)  ปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองใน
ประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์โดยใช้ f-test ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน พบว่า ค่าสถิติ F = 10.156 มีระดับนัยสำคัญเท่ากับ Sig = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบขั้นตอน Multiple Linear 
Regression ระหว่าง ปัจจัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองใน
ประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สามารถนำมาสร้างสมการถดถอยเพื่อใช้ในการทำนายได้ ดังนี้  
 X1 = ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
 Y = b0 + b1X1  
 Y = 1.632 + 0.252X1 

 t      5.804      3.893 
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 Sig (0.000) (0.000)* 
 R2 = 0.294   adj R2 = 0.265   D.W. = 1.812 
 *มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยด้านลักษณะงานต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า 
เมื่อปัจจัยความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ระดับความผูกพันต่อองค์การ
เพ่ิมข้ึน 0.252 หน่วย โดยที่ตัวแปรอ่ืนในสมการคงท่ี   
 2)  ปัจจัยด้านการบริหารองค์การมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายขา่ว
กรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์โดยใช้ f-test ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน พบว่า ค่าสถิติ F = 10.156 มีระดับนัยสำคัญเท่ากับ Sig = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือ ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ มี
อิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบขั้นตอน 
Multiple Linear Regression ระหว่าง ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยกำหนดให้  
 X1 = ปัจจัยด้านแนวปฏิบัติ  
 X2 = ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต 
 Y = b0 + b1X1 + b2X2 

 Y = 1.710 + 0.203X1 + 0.219X2 

 t      8.189      2.687      3.288 
 Sig   (0.000)    (0.008)*    (0.001)* 
 R2 = 0.350   adj R2 = 0.324   D.W. = 1.889 
 *มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยด้านการบริหารองค์การต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
พบว่า เมื่อปัจจัยด้านแนวปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะทำให้ระดับความผูกพันต่อองค์การเพ่ิมขึ้น 0.203 
หน่วย โดยที่ตัวแปรอื่นในสมการคงที่ ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต มีอิทธิผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะทำให้ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การเพิ่มขึ้น 0.219 หน่วย โดยที่ตัวแปรอ่ืนในสมการคงท่ี   
 
 



382

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

382 
 
 3)  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสี่กลุ่มอายุแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามอายุ ได้แก่ น้อยกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี และมากกว่า 46 ปี  พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญท่ี 0.05  
 หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4)  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ    
21-25 ปี พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 
0.05 จึงหมายความว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่า ง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ทำงาน มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1)  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มการสร้างความผูกพันต่อองค์การให้กับบุคลากร
ฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

(1)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของบุคลากรฝ่ายข่าว
กรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายใต้เงื ่อนไขที ่เป็นไปได้ในทางวัฒนธรรมองค์ก าร 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายข่าวกรองในประเทศต้องทำงานด้านปฏิบัติการลับ ปกปิดสถานะส่วน
บุคคล และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยเฉพาะบุคคลภายนอกองค์การ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการลับ 
อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการภายในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู ้บริหา รสามารถ
กำหนดให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนได้เมื่อถึงวงรอบที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานด้านการ
ปฏิบัติการลับ มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ ้น เช่น การโยกย้ายสับเปล่ี ยนไป
ปฏิบัติงานในฝ่ายข่าวกรองต่างประเทศ ซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์การได้มากกว่า 
ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม และต้องการการยอมรับนับถือจาก
บุคคลอื ่นตามปัจจัยกระตุ้นดลใจหรือปัจจัยจูงใจ  (Motivator Factors) ในทฤษฎีสองปัจจัยของ 
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 3)  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสี่กลุ่มอายุแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามอายุ ได้แก่ น้อยกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี และมากกว่า 46 ปี  พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญท่ี 0.05  
 หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4)  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์การ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ    
21-25 ปี พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การมีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 
0.05 จึงหมายความว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์ทำงานแตกต่า ง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ทำงาน มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1)  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มการสร้างความผูกพันต่อองค์การให้กับบุคลากร
ฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

(1)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของบุคลากรฝ่ายข่าว
กรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายใต้เงื ่อนไขที ่เป็นไปได้ในทางวัฒนธรรมองค์ก าร 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายข่าวกรองในประเทศต้องทำงานด้านปฏิบัติการลับ ปกปิดสถานะส่วน
บุคคล และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยเฉพาะบุคคลภายนอกองค์การ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการลับ 
อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการภายในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู ้บริหา รสามารถ
กำหนดให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนได้เมื่อถึงวงรอบที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานด้านการ
ปฏิบัติการลับ มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ ้น เช่น การโยกย้ายสับเปล่ี ยนไป
ปฏิบัติงานในฝ่ายข่าวกรองต่างประเทศ ซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์การได้มากกว่า 
ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม และต้องการการยอมรับนับถือจาก
บุคคลอื ่นตามปัจจัยกระตุ้นดลใจหรือปัจจัยจูงใจ  (Motivator Factors) ในทฤษฎีสองปัจจัยของ 
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Frederick Herzberg (1968) ทำให้เกิดความพึงพอใจ เป็นตัวสนับสนุนให้บุคคลทำงานเพิ่มมากขึ้น 
อันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทำงาน จะทำให้ปัจจัยด้านโอกาสการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน   

(2)  ผู้บริหารควรกำหนดให้มีนโยบายที่สนับสนุนการบริหารค่าตอบแทนของบุคลากร
ฝ่ายข่าวกรองในประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 24/7 หรือ 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การปฏิบัติงานโดยไม่มีวันหยุด  
ซึ่งระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติการภาคสนาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถหยุด
พักได้เพียง 5 วันต่อการปฏิบัติงาน 45 วัน โดยเงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensate) 
ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนจากการทำงาน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของค่าจ้าง (Wages) เงินเดือนหรือสิ่งอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ตามปัจจัยสุขวิทยาหรือปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ในทฤษฎีสอง
ปัจจัยของ Frederick Herzberg (1968) เป็นตัวป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน จะทำให้ปัจจัยด้านการบริหารค่าตอบแทน มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน     

(3)  ผู้บริหารควรกำหนดให้มีนโยบายที่สนับสนุนบรรยากาศการทำงานในองค์การ โดย
จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม และให้
ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการเข้าถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำงานที่รวดเร็วและใช้งานได้ทันที มีผลต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เช่นงานสะกดรอยติดตาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่ เข้าใจกันภายในองค์การว่า การใช้เครื่องมือ
เพ่ือเข้าถึงฐานข้อมูลของรัฐอาจเกิดประเด็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งไม่ใช่เป้าหมายด้าน
ความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศ กล่าวคือ ถูกใช้ไปในทางส่วนตัว อาจทำให้เกิดภาพลักษณ์ท่ี
ไม่ดีต่อองค์การได้เช่นกันหากประเด็นนี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ แต่หากเริ่มดำเนินการในเครื่องมือบาง
ชนิดที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้โดยการตรวจสอบที่รัดกุม จะทำให้ปัจจัยด้านบรรยากาศการทำงาน
ในองค์การ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน   
 2)  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติฝ่ายอ่ืน
ด้วย เช่น ฝ่ายข่าวกรองต่างประเทศ ฝ่ายข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย หรือศึกษาในภาพรวม
ขององค์การ ประชากรการศึกษาจะครอบคลุมสมาชิกทั้งหมดขององค์การ ทำให้สามารถพิจารณา
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมได้ เพ่ือให้มีข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในภาพรวมต่อองค์การต่อไป   
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และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  
อำเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

พงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 
117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Quality Research) ผ ู ้ให ้ข ้อมูลหลัก (key Information) จำนวน 10 คน เพื ่อศึกษา
ประสิทธ ิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิ น ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อนำไปปรับปรุง
พัฒนาการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือ 1) ความซับซ้อนและคลุมเครือของระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 2) ความล้าสมัยของกฎหมายและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและ
ความต้องการของประชาชน 3) ขาดแคลนงบประมาณและบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในการซักซ้อมความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค
และวิชาการ 
 
___________________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎรธ์านี คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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การให้ความรู้ การฝึกอบรมด้านกฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ อำนาจหน้าที่ การ
อนุญาต การอนุมัติ และภารกิจต่าง ๆ ที่กรมเจ้าท่าได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การมอบ
อำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือพิจารณาแก้ไขหรือลดขั ้นตอนในเรื่องข้อปฏิบัติการ
พิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้ง่ายและกระชับ เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนกรมเจ้าท่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นผู้
ได้รับมอบอำนาจตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 ควรบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตาม  
กฎหมายเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 
 
คำสำคัญ: การกระจายอำนาจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ

ไทย, องค์กรการบริหารส่วนตำบลบางชนะ  

 

ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 
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และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  
อำเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

พงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 
117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Quality Research) ผ ู ้ให ้ข ้อมูลหลัก (key Information) จำนวน 10 คน เพื ่อศึกษา
ประสิทธ ิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิ น ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อนำไปปรับปรุง
พัฒนาการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือ 1) ความซับซ้อนและคลุมเครือของระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 2) ความล้าสมัยของกฎหมายและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและ
ความต้องการของประชาชน 3) ขาดแคลนงบประมาณและบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในการซักซ้อมความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค
และวิชาการ 
 
___________________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎรธ์านี คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

388 
 

บทนำ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 78 กำหนดว่า “รัฐต้อง
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่และ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี้ในการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหลายมาตรา ซึ่งโดยรวมแล้ว
กล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการกำหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นภายในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น  
 ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ส่วนราชการยังคงมีหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน คำแนะนำและคำปรึกษาทางเทคนิควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมจนกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ และสามารถปฏิบัติภารกจิให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีข้ึนหรือไม่ต่ำกว่าที่ส่วนราชการเดิมเคยปฏิบัติ มีคุณภาพมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานงานเพื่อเป็นหลักประกันการบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพอีกชั้นหนึ่ง 
 กรมเจ้าท่าจึงได้กระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่ง 
ที่ 442/2547 และคำสั่ง ที่ 185/2548 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระ
พุทธศักราช 2456 เพื ่อเป ็นการร ับรองดำเน ินการขององค์การปกครองส ่วนท้องถิ ่นตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทนำ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 มาตรา 78 กำหนดว่า “รัฐต้อง
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่และ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี้ในการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหลายมาตรา ซึ่งโดยรวมแล้ว
กล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการกำหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นภายในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น  
 ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ส่วนราชการยังคงมีหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน คำแนะนำและคำปรึกษาทางเทคนิควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมจนกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ และสามารถปฏิบัติภารกจิให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีข้ึนหรือไม่ต่ำกว่าที่ส่วนราชการเดิมเคยปฏิบัติ มีคุณภาพมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานงานเพื่อเป็นหลักประกันการบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพอีกชั้นหนึ่ง 
 กรมเจ้าท่าจึงได้กระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่ง 
ที่ 442/2547 และคำสั่ง ที่ 185/2548 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2535 ประกอบกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระ
พุทธศักราช 2456 เพื ่อเป ็นการร ับรองดำเน ินการขององค์การปกครองส ่วนท้องถิ ่นตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ได้มอบอำนาจให้ไปแล้ว โดยอาจต้องอาศัยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ในพื้นที่ ให้ความร่วมมือในการดำเนินตามกรอบของการมอบอำนาจที่กรมเจ้าท่ามอบให้ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรอบของโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ำของ
กรมเจ้าท่า เพื่อสามารถนำมาพัฒนาเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงให้กระบวนการกระจายอำนาจ
ได้รับการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1)  เพื ่อศ ึกษาประสิทธ ิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

คำถามการวิจัย 
 

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอยู่ใน
ระดับใด 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 1.  การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
  1) ความหมายของการกระจายอำนาจ 
  การกระจายอำนาจ คือ การที่รัฐมอบอำนาจให้การปกครองบางส่วนให้แก่องค์กร 
   (1) หลักความอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารจัดการการบริหารงานในบุคคล
และการเงินการคลังของตนเองโดยยังรักษาความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศการมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและความมั ่นคงของชาติเอาไว้ได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้
ประชากรมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่นภายใต้ระบบประชาธิปไตย 
   (2)  หลักการบริหารงานราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐต้อง
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองได้มาก
ขึ้นโดยปรับบทบาท และภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางและการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบ
ในภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการได้
โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที ่จำเป็นในก าร
สนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการ 
   (3) หลักประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐต้องกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม
มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินงานตรวจสอบ จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องจะเห็นว่าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทำให้ภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นในการคิดวางแผนและการตัดสินใจใน
การจัดทำบริการสาธารณะในกิจกรรมการบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทที่จะ
ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการบริการ
ต้องดีกว่าเดิมหรือดีกว่าส่วนราชการที่เคยจัดการบริการนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมโดยต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบ
การติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลและร่วมตัดสินใจด้าน
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 1.  การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
  1) ความหมายของการกระจายอำนาจ 
  การกระจายอำนาจ คือ การที่รัฐมอบอำนาจให้การปกครองบางส่วนให้แก่องค์กร 
   (1) หลักความอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารจัดการการบริหารงานในบุคคล
และการเงินการคลังของตนเองโดยยังรักษาความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศการมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและความมั ่นคงของชาติเอาไว้ได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้
ประชากรมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่นภายใต้ระบบประชาธิปไตย 
   (2)  หลักการบริหารงานราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐต้อง
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองได้มาก
ขึ้นโดยปรับบทบาท และภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางและการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบ
ในภารกิจมหาภาคและภารกิจที่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการได้
โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที ่จำเป็นในก าร
สนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการ 
   (3) หลักประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐต้องกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม
มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินงานตรวจสอบ จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจะเห็นว่าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทำให้ภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นในการคิดวางแผนและการตัดสินใจใน
การจัดทำบริการสาธารณะในกิจกรรมการบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทที่จะ
ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการบริการ
ต้องดีกว่าเดิมหรือดีกว่าส่วนราชการที่เคยจัดการบริการนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมโดยต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบ
การติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลและร่ วมตัดสินใจด้าน
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2) วัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจ 
  แผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 มีหลักการอันเป็น
กรอบแนวคิดท่ีสำคัญ 3 ประการคือ 
   (1) หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือในการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการกำหนดนโยบายและการบริการสาธารณะตลอดจนการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นอย่างแท้จริง ภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศเคยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ 
   (2) หลักความสัมพันธ์ของการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือในการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นใหม่ซึ่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่เป็น ผู้
ปฏิบัติการหลักในการดำเนินกิจการของรัฐในขณะที่ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจระดับมหาภาคและทำหน้าที่ส่ง เสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (เท่าที่จำเป็น) 
   (3)  หลักประสิทธิภาพของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือ ใน
การกระจายอำนาจต้องคำนึงถึงการเพิ่มมิติความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่นสนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 ดังนั ้นการกระจายอำนาจจึงเสมือนเป็นการมอบความรับผิดชอบในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างอิสระ มิใช่การมอบภารกิจที่รัฐเคยดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นการทำความเข้าใจแนวทางการบริหารงานภาครัฐนั้นมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐประกอบไป
ด้วยมิติทางการปกครองหลายระดับที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบประกอบไปด้วยรัฐ (State) ซ่ึง
มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วนคือ ประชากร ดินแดน รัฐบาลและอำนาจอธิปไตย โดยภายใต้การ
บริหารงานในรูปแบบของรัฐสามารถ แบ่งได้เป็น 2 สถาบันหลัก ได้แก่ 
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  (1)  สถาบันการเมืองซึ่งรัฐได้มอบหมายให้สามารถใช้อำนาจบังคับสมาชิกภายในรัฐโดย
การออกกฎหมายหรือระเบียบประเพณีตามเจตนารมณ์สาธารณะ (Public Will) ในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนสถาบันการเมืองจึงเปรียบได้กับ "รัฐสภา" ซึ่งสถาบันการเมืองนี้เองเป็นช่อง
ทางการส่งผ่านอำนาจทางการเมืองของรัฐไปสู่รัฐบาล 
  (2)  สถาบ ันฝ ่ายบร ิหารทำหน ้าท ี ่ ในการบร ิหารจ ัดการประกอบด ้วยร ัฐบาล 
(Government) ซึ่งได้รับมอบอำนาจทางการเมืองจากสถาบันการเมืองโดยตรงและเพื่อให้รัฐบาล
สามารถทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรแทนรัฐได้กลไกสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ
คือระบบราชการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานราชการ ข้อสังเกตสำคัญของหน่วยการ
ปกครองคือรัฐบาลถือเป็นหน่วยทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีความรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อประชาชนโดยตรงผ่านระบบการเลือกตั ้งโดยมีระบบราชการได้แก่กระทรวงทบวงกรมและ
ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลแม้ว่าระบบราชการจะอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของรัฐบาลแต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันการทำงานของ
ราชการกลับไม่ได้ยุติบทบาทการดำเนินงานของตนเองตามไปด้วยดังนั้นระบบราชการ บทบาทการ
ให้บริการสาธารณะของระบบราชการจึงถือเป็นแกนหลักในการระดมทรัพยากรและกระจาย
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นกลไก 
  3)  การถ่ายโอนภารกิจและการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 การถ่ายโอนภารกิจระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 (1) แห่ง
พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้
ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ บังคับ
ใช้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา ดังนี้ 
  (1)  ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภารกิจที่รับให้บริการในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่น และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี  
  (2)  ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ภารกิจที่เป็นการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ความหมายตามมาตรา 30 (1) (ก) หมายถึง ลักษณะ
ภารกิจการให้บริการ สาธารณะที่จะต้องถ่ายโอนภายใน 4 ปี ได้แก่ 
   (2.1)  ภารกิจที่ซ้ำซ้อน หมายถึง ภารกิจการให้บริการสาธารณะให้กฎหมาย
กำหนดให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกันและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการดำเนินการตามภารกิจนั้นแล้วด้วย  
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  (1)  สถาบันการเมืองซึ่งรัฐได้มอบหมายให้สามารถใช้อำนาจบังคับสมาชิกภายในรัฐโดย
การออกกฎหมายหรือระเบียบประเพณีตามเจตนารมณ์สาธารณะ (Public Will) ในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนสถาบันการเมืองจึงเปรียบได้กับ "รัฐสภา" ซึ่งสถาบันการเมืองนี้เองเป็นช่อง
ทางการส่งผ่านอำนาจทางการเมืองของรัฐไปสู่รัฐบาล 
  (2)  สถาบ ันฝ ่ายบร ิหารทำหน ้าท ี ่ ในการบร ิหารจ ัดการประกอบด ้วยร ัฐบาล 
(Government) ซึ่งได้รับมอบอำนาจทางการเมืองจากสถาบันการเมืองโดยตรงและเพื่อให้รัฐบาล
สามารถทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรแทนรัฐได้กลไกสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ
คือระบบราชการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานราชการ ข้อสังเกตสำคัญของหน่วยการ
ปกครองคือรัฐบาลถือเป็นหน่วยทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีความรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อประชาชนโดยตรงผ่านระบบการเลือกตั ้งโดยมีระบบราชการได้แก่กระทรวงทบวงกรมและ
ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลแม้ว่าระบบราชการจะอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของรัฐบาลแต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันการทำงานของ
ราชการกลับไม่ได้ยุติบทบาทการดำเนินงานของตนเองตามไปด้วยดังนั้นระบบราชการ บทบาทการ
ให้บริการสาธารณะของระบบราชการจึงถือเป็นแกนหลักในการระดมทรัพยากรและกระจาย
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นกลไก 
  3)  การถ่ายโอนภารกิจและการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 การถ่ายโอนภารกิจระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 (1) แห่ง
พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้
ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ บังคับ
ใช้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา ดังนี้ 
  (1)  ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภารกิจที่รับให้บริการในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่น และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี  
  (2)  ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ภารกิจที่เป็นการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ความหมายตามมาตรา 30 (1) (ก) หมายถึง ลักษณะ
ภารกิจการให้บริการ สาธารณะที่จะต้องถ่ายโอนภายใน 4 ปี ได้แก่ 
   (2.1)  ภารกิจที่ซ้ำซ้อน หมายถึง ภารกิจการให้บริการสาธารณะให้กฎหมาย
กำหนดให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกันและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการดำเนินการตามภารกิจนั้นแล้วด้วย  
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   (2.2)  ภารกิจที่รัฐจัดทำในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ภารกิจ
ให้บริการสาธารณะที่ กฎหมายกำหนดให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามภารกิจนั้น 
   (2.3)  ภารกิจที่รัฐจัดทำในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหมายถึงภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และมีผลกระทบเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยความหมายตามมาตรา 
30 (1) (ข) กำหนดขอบเขตของการรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกำหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
แตกต่างกันได้โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งซึ่งต้องพิจารณา
รายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจำนวนประชากรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 4 ปี ความหมายตาม
มาตร 30 (1) (ข) หมายถึง ภารกิจให้บริการสาธารณะ ซ่ึงภารกิจไดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนตามความพร้อมและราชการบริหารส่วนกลางและราชการสว่น
ภูมิภาคให้การสนับสนุนแนะนำด้านการบริหารจัดการและเทคนิควิชาการ 
  4)  รูปแบบการถ่ายโอนอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รูปแบบการถ่ายโอนจะมีทั้งการถ่ายโอนอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจดังนั้นจึงได้กำหนดลักษณะการถ่ายโอนไว้ 3 ลักษณะคือ 
   (1)  ภารกิจที่ร ัฐย ังดำเนินการอยู ่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถจะ
ดำเนินการได้เป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อน แต่คงกำหนดให้รัฐดำเนินการต่อไปในกรณีนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการเช่นเดียวกัน 
   (2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐเป็นภารกิจที่รัฐโอนให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบางส่วนรัฐยังคงดำเนินการร่วมกัน 
   (3)  ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 
ประเภท 
    (3.1)  ภารกิจที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการหรือผลิตบริการ
สาธารณะเองเป็นภารกิจที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะ 
นั้น ๆ ได้เอาโดยมีกฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วหรือองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นเคยดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่สามารถรับโอนได้ทันและขอบเขตการทำงานอยู่ในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (3.2)  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็นภารกิจที่กำหนดอำนาจหน้าที่ทั้งรัฐและปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยมี
ผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยหรือมีความจำเป็นต้องลงทุนจำนวนมาก
และไม่คุ้มค่าหากต่างคนต่างดำเนินการ 
    (3.3)  ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจซื้อบริการภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถซื้อบริการจากภาคเอกชนหรือจากหน่วยงานอื่น
ที่มีประสบการณ์หรือคณะกรรมการดำเนินการ 

2.  ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนบทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1)  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้น กรณีแรก มี

การรวมกลุ่มเป็นชุมชนย่อย ปกครองตนเองอย่างอิสระ ถ้องถิ่นจะปกป้อง   สิทธิตนเอง กรณีที่สอง  
การปกครองท้องถิ่นมาจากรัฐ โดยการออกกฎหมาย ท้องถิ่นต้องพ่ึงพิงการสนับสนุนจากรัฐอยู่มาก 

 2)  ระบบการเมือง ประเทศประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทหลากหลาย
มากกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการ 

 3)  นโยบายของรัฐ บางประเทศมีกฎหมายสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น 
ในทางกลับกันบางประเทศไม่มีกฎหมายสนับสนุนท้องถิ่นมากเท่าท่ีควร 

 4)  วัฒนธรรมทางการเมือง สังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าประชาชนมี
ความรู้ทางการเมืองแต่เพิกเฉยการมีส่วนร่วม  และแบบมีส่วนร่วมประชาชนจะสนใจเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเช่นเกิดข้ึนในประเทศตะวันตก เป็นต้น 

 5)  ความเจริญทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ใดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากย่อมจะมีส่วน
สำคัญที่ทำให้การปกครองท้องถิ่นนั้นมีความเข้มแข็ง 

 6)  ระดับการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศ  เป็นสิ่งสำคัญที่ควบคู่กันไปกับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของพื ้นที ่และนับเป็นพื ้นฐานสำคัญของการพัฒนาการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 3.  แนวคิดในการปรับปรุงบริการของรัฐ (กรมเจ้าท่า) 
 บริการหลักตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมเจ้าท่า ประกอบด้วย 
   1) กระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางน้ำ เช่น ท่าเรือ เขื่อนกันทรายและคลื่น เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เขื่อน
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ท้องถิ่นเคยดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่สามารถรับโอนได้ทันและขอบเขตการทำงานอยู่ในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (3.2)  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เป็นภารกิจที่กำหนดอำนาจหน้าที่ทั้งรัฐและปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยมี
ผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยหรือมีความจำเป็นต้องลงทุนจำนวนมาก
และไม่คุ้มค่าหากต่างคนต่างดำเนินการ 
    (3.3)  ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจซื้อบริการภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สามารถซื้อบริการจากภาคเอกชนหรือจากหน่วยงานอื่น
ที่มีประสบการณ์หรือคณะกรรมการดำเนินการ 

2.  ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนบทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1)  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้น กรณีแรก มี

การรวมกลุ่มเป็นชุมชนย่อย ปกครองตนเองอย่างอิสระ ถ้องถิ่นจะปกป้อง   สิทธิตนเอง กรณีที่สอง  
การปกครองท้องถิ่นมาจากรัฐ โดยการออกกฎหมาย ท้องถิ่นต้องพ่ึงพิงการสนับสนุนจากรัฐอยู่มาก 

 2)  ระบบการเมือง ประเทศประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทหลากหลาย
มากกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการ 

 3)  นโยบายของรัฐ บางประเทศมีกฎหมายสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น 
ในทางกลับกันบางประเทศไม่มีกฎหมายสนับสนุนท้องถิ่นมากเท่าท่ีควร 

 4)  วัฒนธรรมทางการเมือง สังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าประชาชนมี
ความรู้ทางการเมืองแต่เพิกเฉยการมีส่วนร่วม  และแบบมีส่วนร่วมประชาชนจะสนใจเข้ามามีส่วนร่วม
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พื้นฐานทางน้ำ เช่น ท่าเรือ เขื่อนกันทรายและคลื่น เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เขื่อน
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ป้องกันตลิ่งพัง การขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ ขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล เครื่องหมายการเดินเรือ 
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ผู้รับบริการ เช่น ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ผู้ประกอบการท่าเรือ ผู้ประกอบการเรือ บุคลากร
พาณิชยนาวี (รวมบุคลากร บนบก) ผู้ประกอบการอู่เรือ โดยกรมเจ้าท่าจะส่งมอบบริการบางส่วนที่อยู่
ในอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าให้กับผู้รับบริการโดยตรง และบางส่วนที่ อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่
ของกรมเจ้าท่าจะส่งมอบผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นต้น 
   3)  กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาบุคลากร
ด้านพาณิชยนาวี เช่น การผลิตนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ การอบรมบุคลากรด้านพาณิชยนาวี กลุ่ม
ผู้รับบริการ เช่น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ผู ้ทำการในเรือ โดยกรมเจ้าท่าจะส่งมอบบริการให้แก่
ผู้รับบริการโดยตรง 
   4)  กระบวนการสร้างความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ กรมเจ้าท่า
ดำเนินการด้านความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ เช่น การตรวจตราและควบคุ ม
การจราจรทางน้ำ การนำร่องเรือ การออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ 
ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ กลุ่มผู้รับบริการ เช่น ผู้ทำการในเรือ ผู้โดยสารเรือ โดยกรมเจ้าท่าจะ
เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแก่ผู้รับบริการโดยตรง กระบวนการพัฒนากฎหมายด้านพาณิชยนาวี กรมเจ้า
ท่าดำเนินการพัฒนากฎหมายด้านพาณิชยนาวี เช่น การแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายพาณิชยนาวี กลุ่ม
ผู ้ร ับบริการ เช่น ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ผู ้ประกอบการท่าเรือ ผู ้ประกอบการเรือ 
ผู้ประกอบการอู่เรือ ผู้ทำการในเรือ โดยกรมเจ้าท่าจะเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแก่ผู้รับบริการโดยตรง 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 

 
  

ปัจจัยท่ีศึกษา สิ่งที่จะศึกษา 
1. ศ ึกษาป ัจจ ัยด ้านเป ้าหมายและ
วัตถุประสงค์หรือแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติมอบอำนาจเจ้าท่า ตามมาตรา 
117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ศ ึกษาความชัดเจนของกระบวน 
การกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ
ไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

สำนักงานเจ้าท่าภมูิภาคสาขา 
สุราษฎร์ธาน ี

3. ศึกษาความล่าสมัยของกฎหมายและ
ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบางชนะ 
อำเภอเม ืองส ุ ราษฎร ์ธาน ี  จ ั งหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

4.ศ ึกษาปัจจ ัยด ้านงบประมาณและ
บุคคล 

- ประชาชนผู้มีบ้านเรือนทรัพย์สินอยู่บน
บริเวณริมน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขาสรุาษฎร์ธาน ี
- ผู้ประกอบการท่าเรือท่ีตั้งอยู่รมิแม่น้ำ
ในความรับผดิชอบของสำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  

5.ศึกษาด้านข้ันตอนในการให้บริการ - สำนักงานเจ้าท่าภูมภิาค 
สาขาสรุาษฎร์ธาน ี
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ 
อำเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ประสิทธิภาพการ
มอบอำนาจองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บางชนะ อำเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ำ
ไทย พระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
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วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาเร ื ่องประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาความสำคัญของปัจจัยหลัก โดยได้กำหนด
ระเบียบวิธีการศึกษาเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1)   ศึกษาจากเอกสาร Documentary (Research) โดยการสำรวจรวบรวมสังเคราะห์  
และวิเคราะห์ และวิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาค้นคว้ารายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 
บทความที ่เก ี ่ยวข้อง กับประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จากเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วารสาร จุลสาร 
รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
 2)   ศึกษาจากการวิจัยภาคสนามทางมานุษย์วิทยา Anthropological (Fieldwork) เทคนิค
การเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ ่มตัวอย่างโดยไปสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
การจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ได ้เลือกบริเวณตัวอย่างโดยใช้ว ิธ ีส ุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยการเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย 
ดังนั้น บริเวณที่เลือกเป็นตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือบริเวณพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ 
อำเภอเมือง จังหวัด   สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มตัวอย่างที่ในการในการศึกษา ผู้ศึกษากำหนดและคัดเลือกประชากรจากกลุ่มภายใน
ชุมชนต่าง ๆ มาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) จำนวน 10 คน เพื่อที่จะทำการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการทำประชุมกลุ่มย่อยโดยมีแนว
คำถามประกอบการณ์สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยคำถามต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ดังนี้  
 ปัจจัยที ่ม ีผลต่อประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
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ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 การจัดทำประชุมกลุ่มย่อย โดยการนำเอาประเด็นปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องที่ค้นพบจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาสอบถามเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์กับผู้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาได้จากวิธีดังนี้ 

การสัมภาษณ์ โดยการเข้าไปพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อนเพื่อความไว้วางใจ 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อนที่จะนำเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูลที่ 
เกี ่ยวข้องกับปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเน้นที่ผู้ให้สัมภาษณ์หลัก (Key Interments) ตามแนวทางการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก 
(In–depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงข้อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน  
น้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 นำข้อมูลมาจำแนกตามประเด็นที่ศึกษา โดยใช้วิธีการ (Content Analysis) และนำเสนอ
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยจะครอบคลุมใน ประเด็น ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามและสนทนากลุ่ม  ตัวอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจตาม มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ ไทย พ.ศ. 
2456 ประกอบด้วย นายก อบต.บางชนะ, รองนายก อบต.บางชนะ, ผอ. กองช่าง และนายช่างโยธา 
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ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 การจัดทำประชุมกลุ่มย่อย โดยการนำเอาประเด็นปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องที่ค้นพบจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาสอบถามเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์กับผู้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาได้จากวิธีดังนี้ 

การสัมภาษณ์ โดยการเข้าไปพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อนเพื่อความไว้วางใจ 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อนที่จะนำเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูลที่ 
เกี ่ยวข้องกับปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเน้นที่ผู้ให้สัมภาษณ์หลัก (Key Interments) ตามแนวทางการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก 
(In–depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงข้อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน  
น้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 นำข้อมูลมาจำแนกตามประเด็นที่ศึกษา โดยใช้วิธีการ (Content Analysis) และนำเสนอ
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยจะครอบคลุมใน ประเด็น ประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 
2456 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามและสนทนากลุ่ม  ตัวอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจตาม มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ ไทย พ.ศ. 
2456 ประกอบด้วย นายก อบต.บางชนะ, รองนายก อบต.บางชนะ, ผอ. กองช่าง และนายช่างโยธา 
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อบต.บางชนะ, เจ้าพนักงานตรวจท่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาขอรับการอนุญาตล่วงล้ำลำน้ำ
เกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการได้แก่  

1)  ความชัดเจนของกระบวนการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ การ
เดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งมีความซับซ้อนและคลุมเครือของระเบียบและหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของข้อกฎหมายที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใน
การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แท้จริงของนโยบาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม จากการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  อำเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผู้พิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ไม่เข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ และ
ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ประสบกับปัญหาขึ้นและไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบ
อำนาจได ้

2)  ความล้าสมัยของกฎหมายและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและความต้องการของ
ประชาชน จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นั้น ประชาชนในพื้นที่มีวิถีชมชุนชนริมน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือใช้คมนาคมขนส่งทาง
น้ำ แต่เนื่องจากด้วยข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชน ทำให้
เกิดการบุกรุกแม่น้ำลำคลองและก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่าหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกอย่างเช่น 

 (1) ทางลาดขึ้นลงเรือ ไม่อยู่ในประเภทที่อนุญาตให้ได้ จำเป็นต้องเสนอกรมเจ้าท่า
ส่วนกลางในการพิจารณา 

 (2) ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส มีรายละเอียดในแง่ข้อกฎหมายในการ
พิจารณา เช่น ระยะห่างระหว่างเสาตอม่อท่าเทียบเรือ ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร เป็นต้น 

3)  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดแคลนงบประมาณ
และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในการซักซ้อม
ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ การให้ความรู้ การฝึกอบรมด้าน
กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ อำนาจหน้าที่ การอนุญาต การอนุมัติ และภารกิจต่างๆ ที่
กรมเจ้าท่าได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่าความล้าสมัยและความไม่ครอบคลุมของกฎหมายเป็นปั จจัย 
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ 
ไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกระจาย
ของกรมเจ้าท่าที ่ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที ่ควรซึ ่งผู ้ว ิจัยเห็ นควร 
เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้การกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการ 
เดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายและกำหนดแนวทางในการใช้และการตีความกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องเป็ นสิ่งที่
สำคัญเพ่ือให้การใช้อำนาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 
2546 เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ  
และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและลดปัญหาการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลอีกด้วย ผู้วิจัย จึงเห็น 
ควรเสนอแนะแนวทางการมอบอำนาจมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 
พระพุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จดังนี้  

1)  กรมเจ้าท่าควรพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมในเรื่องข้อปฏิบัติและคำสั่งของกรอบสิ่ง  
ล่วงล้ำลำนี้หรือหากรอบการพิจารณาลดขั้นตอนให้เร็วที่สุดให้สั้นที่สุด เพื่อให้ข้อปฏิบัติมีรูปแบบและ 
เงื่อนไขต่าง ๆ เข้าใจง่ายขึ้นสามารถลดขั้นตอนได้มากขึ้น เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

2)  กรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ในแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 117 แห่ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เช่น วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ 
ชัดเจนและรายละเอียดที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าใจนโยบายและนำ
นโยบายไป ปฏิบัติดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป โดยอาจจัดปีละ 2  ครั้งเป็น
อย่างน้อย  

3)  กรมเจ้าท่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบอำนาจตามตามมาตรา 117 แห่ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ควรบริหารจัดการงบประมาณและ 
ทรัพยากรบุคคล เพื ่อปฏิบัติงานด้านสิ ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายเพื ่อลดปัญหาการขาดแคลน  
งบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่ที ่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 กรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค



401

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

400 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่าความล้าสมัยและความไม่ครอบคลุมของกฎหมายเป็นปั จจัย 
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ 
ไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกระจาย
ของกรมเจ้าท่าที ่ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที ่ควรซึ ่งผู ้ว ิจัยเห็ นควร 
เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้การกระจายอำนาจ ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการ 
เดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายและกำหนดแนวทางในการใช้และการตีความกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องเป็ นสิ่งที่
สำคัญเพ่ือให้การใช้อำนาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 
2546 เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ  
และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและลดปัญหาการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลอีกด้วย ผู้วิจัย จึงเห็น 
ควรเสนอแนะแนวทางการมอบอำนาจมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 
พระพุทธศักราช 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จดังนี้  

1)  กรมเจ้าท่าควรพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมในเรื่องข้อปฏิบัติและคำสั่งของกรอบสิ่ง  
ล่วงล้ำลำนี้หรือหากรอบการพิจารณาลดขั้นตอนให้เร็วที่สุดให้สั้นที่สุด เพื่อให้ข้อปฏิบัติมีรูปแบบและ 
เงื่อนไขต่าง ๆ เข้าใจง่ายขึ้นสามารถลดขั้นตอนได้มากขึ้น เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 

2)  กรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ในแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 117 แห่ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เช่น วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ 
ชัดเจนและรายละเอียดที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าใจนโยบายและนำ
นโยบายไป ปฏิบัติดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป โดยอาจจัดปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อย  

3)  กรมเจ้าท่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับมอบอำนาจตามตามมาตรา 117 แห่ง 
พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ควรบริหารจัดการงบประมาณและ 
ทรัพยากรบุคคล เพื ่อปฏิบัติงานด้านสิ ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายเพื ่อลดปัญหาการขาดแคลน  
งบประมาณและไม่มีเจ้าหน้าที่ที ่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราช 
บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 กรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
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สาขา อาจจะมีการแบ่งเวลาให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ได้ให้ข้อมูลและซักถามปัญหา โดย
อาจจะม ีChecklist เพ่ือตรวจสอบด้วยว่ากรมฯ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาได้มีการลงพ้ืนที่ซัก
ข้อมูล และซักถามปัญหาแล้วและมีการปรับปรุงและดำเนินการให้พื้นที่ได้รับความรู้ชัดเจน สามารถ 
ดำเนินงานต่อได้ซึ ่งท้องถิ่นแต่ละพื้นที่สามารถทำได้มากน้อยเพียงใดสามารถแจ้งให้กรมฯ หรือ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือสำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้าน  
กฎหมายเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในพ้ืนที่ต่อไปโดยกรมเจ้าท่าหรือสาขาอาจจัดเวลาลง
พ้ืนที่ท้องถิ่นเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรม
โยธาธิการและผังเมือง จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นอย่างไร การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Google form) และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบสัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยพบว่า  (ก) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ (ข) ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองจำแนกตามช่วงอายุ วัย 
(GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  (ค) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ 3) การวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรม
โยธาธิการและผังเมือง จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นอย่างไร การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Google form) และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบสัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยพบว่า  (ก) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ (ข) ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองจำแนกตามช่วงอายุ วัย 
(GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  (ค) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ 3) การวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรม
โยธาธิการและผังเมือง จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นอย่างไร การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Google form) และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบสัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยพบว่า  (ก) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ (ข) ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองจำแนกตามช่วงอายุ วัย 
(GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  (ค) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ 3) การวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรม
โยธาธิการและผังเมือง จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นอย่างไร การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Google form) และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบสัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยพบว่า  (ก) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ (ข) ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองจำแนกตามช่วงอายุ วัย 
(GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  (ค) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ 3) การวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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หัวหน้าที่มีประสบการณ์ในสายงานกับผู้ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
4) การวินิจฉัยความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ 5) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ 
6) การออกแบบการเรียนรู้  แบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมควรมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย
ผู้มีประสบการณ์สูง และประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้
เรียนรู้เชื ่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) 7) กิจกรรม วิธีการ
พัฒนา กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ 8) การประเมินผล 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, สถาปนิก, กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรม
โยธาธิการและผังเมือง จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นอย่างไร การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Google form) และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบสัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยพบว่า  (ก) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ (ข) ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองจำแนกตามช่วงอายุ วัย 
(GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  (ค) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ 3) การวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พนิตนันท์  พุ่มประพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรม
โยธาธิการและผังเมือง จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรเป็นอย่างไร การศึกษาครั้งนี้การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Google form) และแบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวแบบสัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content/Analysis) การจัดเรียง
ข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยพบว่า  (ก) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ (ข) ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมืองจำแนกตามช่วงอายุ วัย 
(GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  (ค) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย 1) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ 3) การวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว  ประเทศนั้นย่อม
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในทางตรงกันข้ามหาก
ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า หรือไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ประเทศเหล่านั้นก็ยากจะพัฒนา ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศ  จึงขึ้นอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์เป็นสำคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในการพัฒนาประเทศไม่
ว่าด้านใดก็ตาม ล้วนมาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนษุย์ที่
มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ในการที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการสำคัญ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competency) 
ของบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ทำให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาบุคลากรมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือ
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจสื่อสารหลักการทำงานให้เกิดประสานงานและความ
ร่วมมือ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรมีวิธีการพัฒนาหลากหลาย  วิธีการ เช่น การฝึกอบรม 
(Training) การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน การดูงานนอกสถานที่เพื่อให้การพัฒนามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของการพัฒนาที่
ถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม (รุ่งรัตนา  บุญหลง, 2560, น. 3) 

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การที่มีประโยชน์อย่าง
มากต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ทั้งนี้เพราะสมรรถนะเป็น
สิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์การ ให้ทํางานหรือผลิตผลงานที่องค์การต้องการได้ และ
จะทําให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เช่นกันสมรรถนะจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบริหารงาน 
บุคลากรในองค์การได้เป็นอย่างดี (ณรงค์วิทย์  แสนทอง , 2547, น. 16) การปฏิรูประบบราชการได้
ก่อตัวและส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในภาครัฐทั้งในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการ วิธีการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของตัวข้าราชการเอง แนวคิดเรื่องสมรรถนะเป็นแนวคิดใหม่
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บทนำ 
 

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว  ประเทศนั้นย่อม
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในทางตรงกันข้ามหาก
ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า หรือไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ประเทศเหล่านั้นก็ยากจะพัฒนา ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศ  จึงขึ้นอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์เป็นสำคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในการพัฒนาประเทศไม่
ว่าด้านใดก็ตาม ล้วนมาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนษุย์ที่
มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ในการที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการสำคัญ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competency) 
ของบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ทำให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาบุคลากรมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือ
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจสื่อสารหลักการทำงานให้เกิดประสานงานและความ
ร่วมมือ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรมีวิธีการพัฒนาหลากหลาย  วิธีการ เช่น การฝึกอบรม 
(Training) การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน การดูงานนอกสถานที่เพื่อให้การพัฒนามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของการพัฒนาที่
ถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม (รุ่งรัตนา  บุญหลง, 2560, น. 3) 

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การที่มีประโยชน์อย่าง
มากต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ทั้งนี้เพราะสมรรถนะเป็น
สิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์การ ให้ทํางานหรือผลิตผลงานที่องค์การต้องการได้ และ
จะทําให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เช่นกันสมรรถนะจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบริหารงาน 
บุคลากรในองค์การได้เป็นอย่างดี (ณรงค์วิทย์  แสนทอง , 2547, น. 16) การปฏิรูประบบราชการได้
ก่อตัวและส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในภาครัฐทั้งในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการ วิธีการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของตัวข้าราชการเอง แนวคิดเรื่องสมรรถนะเป็นแนวคิดใหม่
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แนวคิดหนึ่งซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้นํามาปรับใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของภาครัฐไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต้องการสร้างภาครัฐให้มีสมรรถนะเพิ ่มข้ึน
โดยเฉพาะใน สมรรถนะการแข่งขันองค์การภาครัฐ เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ข้าราชการ มีศักยภาพเหมาะสมสํ
สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก ตลอดจนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน (พระมหาจักรินทร์ กันวิสา, 2547, น. 2)  

สถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพหนึ่ง ที่ต้องศึกษาสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้ง
ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู ่ของคนในพื้นที ่นั้น 
สนองตอบในเชิงจิตวิทยา ซึ่งผู้ออกแบบต้องเข้าใจความต้องการในการใช้พื้นที่นั้น ๆ อย่างลึกซึ้งอันมี
ผลกับการออกแบบที่ดี และไม่ดี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศิลปวิทยาการ ในการออกแบบอาคารและสิ่ง
เกี ่ยวเนื ่อง เพื ่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมในการดำรงชีว ิตของมนุษย์  
โดยครอบคลุมตั ้งแต่ระดับมหัพภาค ถึงจ ุลภาค เช ่น การวางผังช ุมชน การออก แบบชุมชน                 
ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับมนุษย์
ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบศิลปะ เรื่องของชุมชน เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ และเรื่องอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอีกมากมาย ถือเป็นศาสตร์ที่มีศาสตร์อื่นมาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก (อริสรา พันธ์บุบผา, 
ม.ป.ป.) จึงต้องเผชิญ กับภาวะการแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ และการค้าเสรี อาวุธที่ชาติตะวนัตก 
ผู้นำกระแสใช้เป็นเครื่องมือรุกรานทางเศรษฐกิจ ก็คือ การอ้าง “คุณภาพ” ซึ่งเขาพัฒนามานาน จนมี
มาตรฐานสูงในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าเป็นสินค้า หรืองานบริการที่พยายามส่งออกมายังประเทศคู่ค้า ซึ่ง
เป็นประเทศกำลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย การรับมือการเข้ามาทำงานของ
สถาปนิกต่างชาติในประเทศ ไม่ใช่โดยวิธีต่อต้าน หากเป็นความจำเป็นต้องเร่งปรับตัว และยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ โดยการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในบ้านเราอย่างเป็นระบบ และ
เร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันวิชาชีพให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าระดับสากลมากที่สุด 
(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563). วิชาชีพสถาปนิกเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพอาจปฏิบัติต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ความรู้ วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ โปรแกรมใหม่ ๆ ที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน นอกจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน
แล้วยังต้องศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ในการจะนำมาใช้ใน
การทำงานเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และรวดเร็วแต่เนื่องจากสถาปนกิ
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นมีอยู่ทั ่วประเทศโดยแยกอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม
ทั้งหมด 110 คน จำแนกตามระดับตำแหน่งงานได้ดังนี้ สถาปนิกทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ท่าน สถาปนิก
เชี่ยวชาญจำนวน 1 ท่าน สถาปนิกชำนาญการพิเศษจำนวน 24 คน สถาปนิกชำนาญการจำนวน 46 
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คน และสถาปนิกปฏิบัติการจำนวน 38 คน การบริหารงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ จะมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่มั กจะ
ประสบปัญหาเรื่องการขาดสมรรถนะการปฏิบัติงานภายในองค์การ ด้านประสบการณ์ในการทำงาน 
และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ งานที่ได้รับมอบหมายหลายๆ งานก็ยังทำงานไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่
กำหนด ไม่มีคนสอนงาน ส่วนข้าราชการที ่บรรจุก่อน จะมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ขาด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ด้วยงานที่มีจำนวนมาก เช่น สถาปนิกต้องทำงานสำรวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา งานคณะกรรมการ ทดสอบวัสดุ ควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการ
ของหน่วยงานตัวเอง และควบคุมงานของหน่วยงานที่  ขอความอนุเคราะห์  ซึ่งงานที่รับผิดชอบมี
หลายด้าน อาจทำให้การให้บริการแก่สาธารณชนขาดประสิทธิภาพหรือขาดความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กระทั่งอาจสร้างความเสียหายแก่สาธารณชนก็เป็นได้ (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2563) ในที่นี้ขอยกตัวอย่างกรณี ของโครงการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนหอนาฬิกาอินโดจีน Classic City บริเวณริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน เกิดเหตุ
ลานจุดพักทางจักรยานซึ่งเป็นจุดชมวิวบริเวณริมแม่น้ำโขง ทรุดตัวพังถล่มลงมา ต้นเหตุคาดการณว์่า
มาจากความผิดพลาดในการสำรวจ ออกแบบ (ทวี อภิสกุลชาติ, 2562) โดยมีสถาปนิก วิศวกรของ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากปัญหาดังกล่าวทำให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษา ข้อมูลว่าในการปฏิบัติงานของสถาปนิกนั้น ช่วงอายุ วัย พฤติกรรม ความคิด การ
ตัดสินใจ ความเชื่อ และประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติงานของสถาปนิกมีสมรรถนะเป็นอย่างไร 
และช่วงวัย ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะมีความแตกต่างกันกันหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันสถาปนิกกรมฯ 
ประกอบด้วยบุคลากร 3 เจเนอเรชัน ที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ Gen-B หรือ Baby boomer ต่อมาคือ 
Gen-X และ Gen-Y ซึ่งมีพฤติกรรมและความคิดแตกต่างกันไป กลุ่ม Gen-B หรือ Baby boomer 
อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสถาปนิกเกี ่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากั บการเปลี ่ยนแปลง 
เนื่องจากคนกลุ่มนี้ ในสมัยที่ยังเรียนหนังสือ ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมากนัก ทำให้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาเทคโนโลยีมากกว่า Gen อ่ืน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า จะไม่สามารถศึกษาได้ 
อีกทั้งสิ่งที่ Baby Boomer มีมากกว่า Gen อื่นๆ คือ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการทำงาน
จริงที่สำคัญที่สุดหลายคนเป็นผู้บริหาร จึงมีหน้าที่ในการบริหารและกำหนดทิศทางขององค์กร ต่อมา
คือ Gen X ซึ่งหลายคนก็เป็นผู้บริหารเช่นกัน และอีกหลายคนที่มีตำแหน่งงานค่อนข้างสูง วิธีการแก้คือ 
การสื่อสารสองทาง นั่นคือ การเปิดใจยอมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มในองค์กร เพื่อเก็บเป็นการวาง
นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมากขึ้น และด้วยความอาวุโสนี้เอง ในการทำงานเกี่ยวกับ Digital กลุ่ม 
Gen X อาจต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ Coach หรือ ตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่
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คน และสถาปนิกปฏิบัติการจำนวน 38 คน การบริหารงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ จะมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่มั กจะ
ประสบปัญหาเรื่องการขาดสมรรถนะการปฏิบัติงานภายในองค์การ ด้านประสบการณ์ในการทำงาน 
และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ งานที่ได้รับมอบหมายหลายๆ งานก็ยังทำงานไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่
กำหนด ไม่มีคนสอนงาน ส่วนข้าราชการที ่บรรจุก่อน จะมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ขาด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ด้วยงานที่มีจำนวนมาก เช่น สถาปนิกต้องทำงานสำรวจ 
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ลานจุดพักทางจักรยานซึ่งเป็นจุดชมวิวบริเวณริมแม่น้ำโขง ทรุดตัวพังถล่มลงมา ต้นเหตุคาดการณว์่า
มาจากความผิดพลาดในการสำรวจ ออกแบบ (ทวี อภิสกุลชาติ, 2562) โดยมีสถาปนิก วิศวกรของ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากปัญหาดังกล่าวทำให้
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เนื่องจากคนกลุ่มนี้ ในสมัยที่ยังเรียนหนังสือ ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมากนัก ทำให้
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มีประสบการณ์หน้างานมากกว่าใคร และ Gen Y เป็นกลุ่มที่ไฟแรง ถ้าในเชิงความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี
ค่อนข้างไม่มีปัญหา แต่ปัญหาใหญ่จะอยู่ที่ความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากใคร 
ในความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ คน การทำความ
เข้าใจแต่ละกลุ่มจะทำให้สามารถลดช่องว่างในการสื่อสาร ขณะเดียวกันโลกยุคนี้เป็นยุคที่ประกอบไป
ด้วยกลุ่ม Gen-Y โดย PMQA การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐได้เฉลี่ยอายุของข้าราชการ
ของกรมฯ ไว้ว่าอายุของข้าราชการที่ทำงานเฉลี่ย 45 ปี อายุราชการเฉลี่ย 19 ปี  

ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ต้องเร่งพัฒนา สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในองค์การ ให้มี
ศักยภาพเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะอายุเฉล่ียของข้าราชการอยู่ในช่วง Gen X 
การใช้ชีวิตของคนรุ่นนี้เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย ถ้าเปรียบเทียบกับ Gen Y 

นอกเหนือจาก ช่วงอายุ วัย ในการปฏิบัติงานแล้วสถาปนิกต้องทำงานร่วมกับอีกหลากหลาย
อาชีพเช่นวิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) วิศวกรโยธา (Civil Engineer) วิศวกรไฟฟ้า (Electrical 
Engineer) วิศวกรประปา (Plumbing Engineer) และ วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) ผู้ติดต่อ
ประสานงานระหว่างทีม (Coordinator) และเจ้าของโครงการ (Owner) สถาปนิกจึงต้องมีทักษะความรู้ 
การแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้า สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น และต้องทำแผนงานก่อสร้าง ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะต้องศึกษาถึงประเด็นการพัฒนา
สมรรถนะ (Competency)  ในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ให้มีการออกแบบผลิตผลงานให้ทันสมัย พัฒนาตนเองอยู่เป็นประจำ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนและกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
บุคลากร ให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2)  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถะในการปฏิบัติของสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) 
3)  เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธา 

ธิการ และผังเมือง ควรเป็นอย่างไร 
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วิธีการศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงคัดเลือก
ตัวแปรเพ่ือการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ซึ่งแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ช่วงอายุ วัย (GEN) 
ได้แก่ Baby Boomer Gen X  และ Gen Y 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง   ได้แก่ ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 

 
1)  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ ตามลำดับ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  

1) ด้
า
น
ก
า
ร
ท า
ง
า
น
เ
ป็
น
ที
ม 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
-ความรู้ (Knowledge) 
-ทักษะ (Skill) 
-คุณสามารถ (Ability) 
-คุณลักษณะ (Other Characteristics) 

ช่วงอายุ วัย (GEN) 
- Baby Boomer 
- Gen X 
- Gen Y 
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ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 

 
1)  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ ตามลำดับ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงานของสถาปนิก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  

1) ด้
า
น
ก
า
ร
ท า
ง
า
น
เ
ป็
น
ที
ม 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
-ความรู้ (Knowledge) 
-ทักษะ (Skill) 
-คุณสามารถ (Ability) 
-คุณลักษณะ (Other Characteristics) 

ช่วงอายุ วัย (GEN) 
- Baby Boomer 
- Gen X 
- Gen Y 
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2)  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง
จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ และด้านคุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของสถาปนิกกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

(1)  การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้   
ควรเริ่มต้นที่การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม (KK 21) และความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
และผังเมือง (KK 20) เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเชิงเทคนิคเพื่อให้บุคลากรเข้าใจตนเองและพัฒนา
ตนเองตามที่ต้องการ ภายใต้นโยบายขององค์กร ด้านทักษะควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการทำข้อมูลได้เป็นอย่างดีและสามารถวางแผนการใช้งานเทคโนโลยี
ได้อย่างเป็นระบบ ด้านทักษะที่หลากหลายเพื่อรองรับงานในประเภทต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านการ
ออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) ทักษะด้านการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) เป็น
ต้น รวมทั้งด้านการเงิน ที่ควรจัดทำรูปแบบทางการเงินให้มีความชัดเจน เพื่อทราบถึงสถานะทาง
การเงินซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและทางด้านภาษา ซึ่งสถาปนิกควรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่น ๆ ที่ดีทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียนเพื่อให้สามารถสื่อสารและรับงานจากต่างประเทศได้  ด้านการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรมที่มีความทันสมัยมากขึ้น ใช้หลายโปรแกรม เช่น การใช้งาน
เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานทั้งกระบวนการ
เป็นไปอย่างทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ด้านความสามารถ ความสามารถใน
การคิดและเสนอแนะวิธีการและบอกเหตุผลในการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองได้ และด้าน
คุณลักษณะ การบรรลุผลในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลเป็นเกณฑ์ 

(2)  การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็น
บรรยากาศของการทํางานจริง การแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดข้ึนในระหว่างการทำงาน โดยมีการเกื้อกูลกัน
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และระหว่างสายบังคับบัญชา เช่น การนําระบบพี่เลี้ยงมาใช้ในการทำงานเพ่ือ
สร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่สนับสนุน ช่วยเหลือกันทั้งในระหว่างการทํางาน 

(3)  การวางแผนเพื ่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้าที ่มี
ประสบการณ์ในสายงานกับผู้ปฏิบัติงานโดยเป็นการหารือร่วมกันว่า เป้าหมายคืออะไร ขั้นตอน หรือ
วิธีการ กลยุทธ์ให้เป้าหมายสําเร็จ ควรดําเนินการอย่างไร เช่น ด้านความรู้ให้มีความหลากหลาย  โดย
การสร้างเครือข่ายในการทำงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แต่ละส่วนงาน 
การสร้างความรู้ใหม่ผ่านการแบ่งปันความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือ และการส่งข้อมูล ไม่ทำให้
เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่ทำให้เกิดการทำผิดเป็นครั้งที่สอง ทำให้ได้รับประโยชน์จากความชำนาญ
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และประสบการณ์ที่มีอยู่ รู้อะไรที่คนอื่นรู้สามารถมีประโยชน์มากในเวลาที่ต้องการเนื่องจากเรียนรู้
จากประสบการณ์ของคนอ่ืนและประยุกต์ใช้กับความต้องการของตนเอง  นอกจากนี้การเรียนรู้ทักษะ
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพของการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมให้มีมาตรฐานการทำงานเทียบเท่าในระดับสากล 

(4)  การวินิจฉัยความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้เห็นถึงโอกาสของการปรับปรุงพัฒนาตนเองว่ามีประเด็นใดต้องได้รับการพัฒนา และ
พัฒนาอย่างไร เช่น การใข้ระบบพ่ีเลี้ยง หรือการหมุนเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพัฒนาร่วมกัน 

(5)  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ ต้องพยายามผสานให้สอดคล้อง
กันระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการ
ในการพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประกอบด้วย ค้นหาหัวข้อท่ี
พัฒนา ประกอบด้วย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การประเมินตัวบุคคล การวัดสมรรถนะ การวัด
ประเมินพฤติกรรมโดยการใช้แบบประเมิน ปรึกษาผู ้บังคับบัญชาเพื ่อร่วมกำหนดแนวทางถึง
แผนพัฒนาตนเอง ตกลงเป้าหมายในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา 
และติดตามประเมินผล 

(6)  การออกแบบการเร ียนรู้ แบบการเร ียนรู ้ท ี ่ เหมาะสมควรมุ ่งเน้นให้เก ิด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้มีประสบการณ์สูง และประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาปนิก และมีหลักฐานของ
ความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และเกิดความเข้าใจตนเองรวมถึงเกิดความต้องการมีสวนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้
ของตนเอง 

(7)  กิจกรรม วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรม
ในงาน (On the Job Training) และการมอบหมายงาน (Delegating) จร ิงให ้ปฏ ิบ ัต ิหรือการ
มอบหมายงานเป็นโครงการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การติดตามหัวหน้างาน การฝึกอบรม
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(8)  การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะควรประเมินทั้งแบบที่เป็นทางการ และแบบไม่
เป็นทางการ คือใช้การประเมินโดยพิจารณาจากผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ร่วมกัน
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และประสบการณ์ที่มีอยู่ รู้อะไรที่คนอื่นรู้สามารถมีประโยชน์มากในเวลาที่ต้องการเนื่องจากเรียนรู้
จากประสบการณ์ของคนอ่ืนและประยุกต์ใช้กับความต้องการของตนเอง  นอกจากนี้การเรียนรู้ทักษะ
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพของการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมให้มีมาตรฐานการทำงานเทียบเท่าในระดับสากล 

(4)  การวินิจฉัยความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้เห็นถึงโอกาสของการปรับปรุงพัฒนาตนเองว่ามีประเด็นใดต้องได้รับการพัฒนา และ
พัฒนาอย่างไร เช่น การใข้ระบบพ่ีเลี้ยง หรือการหมุนเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพัฒนาร่วมกัน 

(5)  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ ต้องพยายามผสานให้สอดคล้อง
กันระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการ
ในการพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประกอบด้วย ค้นหาหัวข้อท่ี
พัฒนา ประกอบด้วย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การประเมินตัวบุคคล การวัดสมรรถนะ การวัด
ประเมินพฤติกรรมโดยการใช้แบบประเมิน ปรึกษาผู ้บังคับบัญชาเพื ่อร่วมกำหนดแนวทางถึง
แผนพัฒนาตนเอง ตกลงเป้าหมายในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา 
และติดตามประเมินผล 

(6)  การออกแบบการเร ียนรู้ แบบการเร ียนรู ้ท ี ่ เหมาะสมควรมุ ่งเน้นให้เก ิด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้มีประสบการณ์สูง และประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาปนิก และมีหลักฐานของ
ความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และเกิดความเข้าใจตนเองรวมถึงเกิดความต้องการมีสวนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้
ของตนเอง 

(7)  กิจกรรม วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรม
ในงาน (On the Job Training) และการมอบหมายงาน (Delegating) จร ิงให ้ปฏ ิบ ัต ิหรือการ
มอบหมายงานเป็นโครงการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การติดตามหัวหน้างาน การฝึกอบรม
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(8)  การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะควรประเมินทั้งแบบที่เป็นทางการ และแบบไม่
เป็นทางการ คือใช้การประเมินโดยพิจารณาจากผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ร่วมกัน
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และพฤติกรรมระหว่างการพัฒนา ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความตั ้งใจ และความ
กระตือรือร้น 

 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
1)  ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุ วัย (GEN) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุ วัย (GEN) จำนวน 

76 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ Gen Y คนที่เกิด ปี พ.ศ. 2525-2540 ร้อยละ 57.89 
รองลงมาเป็น Gen x คนที่เกิด ปี พ.ศ. 2508-2519 ร้อยละ 40.79 และ Baby Boomer คนที่เกิด   
ปี พ.ศ. 2490-2508 ร้อยละ 1.32 ทั้งนี้เนื่องจาก Gen Y คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 23-38 ปี เป็นวัย
ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ใกล้จะเรียนจบระดับมหาวิทยาลัย เรียนจบแล้วอยู่ในช่วงต้นของชีวิตการ
ทำงานนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดชา เดชะวัฒนไพศาล และคณะ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง เยเนอเรชั่นเอ็กซ์และเยเนอเรชั่นวายในมุมมองต่อคุณลักษณะของตนเองและความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของเยเนอเรชั่นอื่น ผลการศึกษาพบว่า Gen Y ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยใน
การทํางานต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์และการเรียนรู้ ชอบทํางานเป็นทีม สามารถทํางานที่ไหนก็ได้
ตามความสะดวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

2)  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านความรู้ 4) ด้านทักษะ แสดงให้เห็นว่า
สถาปนิกมีคุณลักษณะการมุ่งเป้าและความสำเร็จ การปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย ปฏิบัติงานโดยยดึ
มั่นในเรื่องของเวลาต้นทุนและงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ นิลนา
รถ (2554, น. 90-91) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าในด้านสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน มีสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามระดับของสมรรถนะ 
ได้แก่ มิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 3)  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง
จำแนกตามช่วงอายุ วัย (GEN) โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถ และด้านคุณลักษณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ทั้งนี้เนื่องจากคนที่ทำงานมานาน เช่น  Baby Boomer จะทำให้มีประสบการณ์ในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ มากกว่าคนที่เพ่ิงทำงานอย่าง เช่น Gen X และ Gen Y ทำให้มีสมรรถนะในการทำงาน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธรรมศักดิ์ ศรีสงคราม (2553, น. 117-120) ได้ศึกษา
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เรื ่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบของข้าราชการพลเรือนที่มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างกันมี
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานต่างกัน 

4)  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง  

(1)  การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้   
ควรเริ่มต้นที่การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม (KK 21) และความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
และผังเมือง (KK 20) เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเชิงเทคนิค ทักษะด้านการออกแบบแสงสว่าง 
(Lighting Design) ทักษะด้านการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอื่น ๆ ที่ดีทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียนเพื่อให้สามารถสื่อสารและรับงานจากต่างประเทศได้  
ด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรมที่มีความทันสมัยมากขึ้น ใช้หลายโปรแกรม เช่น 
การใช้งานเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ด้านความสามารถ ความสามารถใน
การคิดและเสนอแนะวิธีการและบอกเหตุผลในการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองได้ และด้าน
คุณลักษณะ การบรรลุผลในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลเป็นเกณฑ์ 

(2)  การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็น
บรรยากาศของการทํางานจริง การแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดข้ึนในระหว่างการทำงาน โดยมีการเกื้อกูลกัน
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และระหว่างสายบังคับบัญชา  เช่น การนําระบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ในการทำงานเพ่ือ
สร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่สนับสนุน ช่วยเหลือกันทั้งในระหว่างการทํางาน 

(3)  การวางแผนเพื ่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้าที ่มี
ประสบการณ์ในสายงานกับผู้ปฏิบัติงานโดยเป็นการหารือร่วมกันว่า เป้าหมายคืออะไร ขั้นตอน  หรือ
วิธีการ กลยุทธ์ให้เป้าหมายสําเร็จ ควรดําเนินการอย่างไร เช่น ด้านความรู้ให้มีความหลากหลาย  โดย
การสร้างเครือข่ายในการทำงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แต่ละส่วนงาน  

(4)  การวินิจฉัยความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ  ควรเป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้เห็นถึงโอกาสของการปรับปรุงพัฒนาตนเองว่ามีประเด็นใดต้องได้รับการพัฒนา และ
พัฒนาอย่างไร เช่น การใข้ระบบพ่ีเลี้ยง หรือการหมุนเวียนงาน ภายใต้การวางแผนพัฒนาร่วมกัน 

(5)  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะ ต้องพยายามผสานให้สอดคล้อง
กันระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและเป้าหมายขององค์กร โดยวิเคราะห์ความต้องการ
ในการพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประกอบด้วย ค้นหาหัวข้อที่
พัฒนา ประกอบด้วย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การประเมินตัวบุคคล การวัดสมรรถนะ การวัด
ประเมินพฤติกรรมโดยการใช้แบบประเมิน ปรึกษาผู ้บังคับบัญชาเพื ่อร่วมกำหนดแนวทางถึง
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เรื ่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบของข้าราชการพลเรือนที่มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างกันมี
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานต่างกัน 

4)  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง  

(1)  การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้   
ควรเริ่มต้นที่การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม (KK 21) และความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
และผังเมือง (KK 20) เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเชิงเทคนิค ทักษะด้านการออกแบบแสงสว่าง 
(Lighting Design) ทักษะด้านการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอื่น ๆ ที่ดีทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียนเพื่อให้สามารถสื่อสารและรับงานจากต่างประเทศได้  
ด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรมที่มีความทันสมัยมากขึ้น ใช้หลายโปรแกรม เช่น 
การใช้งานเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ด้านความสามารถ ความสามารถใน
การคิดและเสนอแนะวิธีการและบอกเหตุผลในการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองได้ และด้าน
คุณลักษณะ การบรรลุผลในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมินผลเป็นเกณฑ์ 

(2)  การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็น
บรรยากาศของการทํางานจริง การแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดข้ึนในระหว่างการทำงาน โดยมีการเกื้อกูลกัน
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และระหว่างสายบังคับบัญชา  เช่น การนําระบบพ่ีเลี้ยงมาใช้ในการทำงานเพ่ือ
สร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่สนับสนุน ช่วยเหลือกันทั้งในระหว่างการทํางาน 

(3)  การวางแผนเพื ่อพัฒนาสมรรถนะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้าที ่มี
ประสบการณ์ในสายงานกับผู้ปฏิบัติงานโดยเป็นการหารือร่วมกันว่า เป้าหมายคืออะไร ขั้นตอน  หรือ
วิธีการ กลยุทธ์ให้เป้าหมายสําเร็จ ควรดําเนินการอย่างไร เช่น ด้านความรู้ให้มีความหลากหลาย  โดย
การสร้างเครือข่ายในการทำงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แต่ละส่วนงาน  

(4)  การวินิจฉัยความจำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ  ควรเป็นการสร้างโอกาสให้
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ประเมินพฤติกรรมโดยการใช้แบบประเมิน ปรึกษาผู ้บังคับบัญชาเพื ่อร่วมกำหนดแนวทางถึง
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แผนพัฒนาตนเอง ตกลงเป้าหมายในการพัฒนา เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา 
และติดตามประเมินผล 
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ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี                
(Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย  

(7)  กิจกรรม วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ ควรเป็นการฝึกอบรม
ในงาน (On the Job Training) และการมอบหมายงาน (Delegating) จร ิงให ้ปฏ ิบ ัต ิหรือการ
มอบหมายงานเป็นโครงการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การติดตามหัวหน้างาน การฝึกอบรม
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(8)  การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะควรประเมินทั้งแบบที่เป็นทางการ และแบบไม่
เป็นทางการ คือใช้การประเมินโดยพิจารณาจากผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร่วมกัน
และพฤติกรรมระหว่างการพัฒนา ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความตั ้งใจ และความ
กระตือรือร้นทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถในงาน ทักษะ  และคุณลักษณะเฉพาะ
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่หรืองาน
ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของสถาปนิกกรมโยธาธิการและผังเมือง  การปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น
จะต้องมีความสามารถเหมือนกัน หากไม่เหมือนกันจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบั ติงานให้
บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสนั่น สันหลี (2556, น. 88-94) ได้ศึกษาเรื ่อง 
ระดับความสมรรถนะตามตำแหน่งงานประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสมรรถนะตามตำแหน่งงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษควรนำเครื่องมือพิเศษ และ
อำนาจพิเศษตามกฎหมายมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  การกำหนดตัวชี ้ว ัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงความยากง่ายคดีแต่ละประเภท และนำสมรรถนะตาม
ตำแหน่งงานมาใช้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 

 1)  กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมต่าง ๆ ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะนำมา
ประยุกต์ใช้กับองค์การอย่างเหมาะสม หาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่จะ
เกิดเหตุการณ์จริงเสมอ 
 2)  ควรพัฒนาให้บุคลากรเข้าใจถึงกระบวนการ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
1)  ควรศึกษาระดับสมรรถนะตามตำแหน่งงานประสิทธิผลในการปฏิบ ัต ิงานและ

เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะตามตำแหน่งงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ภูมิภาคอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ  

2)  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้  เช่นคุณภาพของ
งาน ด้านปริมาณผลงาน และด้านความทันเวลา 

3)  ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 

พยุงทิพย์ พละโสม* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ
ภาค 8 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์กับข้าราชการที ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
สำนักงานอยัการภาค 8 จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlations)  
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.13) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 
0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานอัยการภาค 8 
ให้ความสำคัญเรื่องการช่วยให้สืบค้นข้อมูลที่ต้องการรวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเดิม 
รองลงมา คือ ภายในหน่วยงานมีความคิดว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจะ
เอ้ืออำนวยประโยชน์ ซึ่งโดยรวมปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ส ู ง ส ุ ด  ค ื อ  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง เ ท ค โ น โ ลยี    
(r = 0.44) รองลงมา คือ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (r = 0.41)     
  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ
ภาค 8 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์กับข้าราชการที ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
สำนักงานอยัการภาค 8 จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlations)  
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.13) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 
0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานอัยการภาค 8 
ให้ความสำคัญเรื่องการช่วยให้สืบค้นข้อมูลที่ต้องการรวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเดิม 
รองลงมา คือ ภายในหน่วยงานมีความคิดว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจะ
เอ้ืออำนวยประโยชน์ ซึ่งโดยรวมปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ส ู ง ส ุ ด  ค ื อ  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง เ ท ค โ น โ ลยี    
(r = 0.44) รองลงมา คือ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (r = 0.41)     
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บทนำ 
 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง สิ่งหนึ่งที่              
เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์ส่วนมาก คือ การเข้ามาของเทคโนโลยี นับวันก็จะยิ่งพัฒนา
สังคมในยุคปัจจุบันนี้จึงมีความต้องการใช้บริการด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้องค์การ
ในยุคปัจจุบันต้องปรับตัวโดยมองเห็นถึงประโยชน์อย่างมหาศาลที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาเทคโนโลยี
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเก็บประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และวางแนวทางองค์การในอนาคตใน
ภาครัฐเอง  
 สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจเกี ่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั ้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง            
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหนา้ที่
ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุด
เป็นสถาบันมาตรฐานในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม และได้กำหนดยุทธศาสตร์
ของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมาย การสร้าง
ความเชื ่อมั ่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู ้ม ีส ่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงาน                 
อัยการสูงสุด การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
 สำนักงานอัยการภาค 8 เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด แบ่งส่วนงาน 
ภายในออกเป็นสำนักอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการบุคคล งานสารบบคดี งาน
บริหาร งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ รวมไปถึงพัสดุและยานพาหนะของสำนักงานอัยการภาค สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา
ภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและรับผิดชอบ
งานดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการภาค ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคดีศาลสูง
ภาค และงานบริหารการจัดการของสำนักงานอัยการภาค สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายภาค มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู ้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ                 
ปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที ่ร ับผิดชอบงานคุ ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการภาคตามท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด  
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ภาค 8 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์กับข้าราชการที ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
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มาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlations)  
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ด้านการนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.13) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 
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รองลงมา คือ ภายในหน่วยงานมีความคิดว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจะ
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ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ส ู ง ส ุ ด  ค ื อ  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง เ ท ค โ น โ ลยี    
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* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ภายใต้หน้าที ่ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการภาค 8 ได้มีการนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยการ ด้านเอกสาร การ
ประเมินผล งานข้าราชการ ด้านระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
ดังนั้น บุคลากรจึงถือว่ามีส่วนสำคัญท่ีทำให้การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีประสบผลสำเร็จ เนื่องจาก
การนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประโยชน์สูงสุดนั้น  นอกจากต้องมีการบริหาร
จัดการข้อมูลที่ดีแล้ว การยอมรับเทคโนโลยีของบุคลากรยังเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากยังมีบุคลากร
บางส่วนที่ยังไม่ยอมรับและเข้าใจในศักยภาพของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้บางส่วน
ยังขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ไม่ยอมเรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง จึงให้การยอมรับและให้ความสนใจหรือ
ความสำคัญกับการปรับตัวเข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าที่ควร 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความต้องการจะศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักงาน
อัยการภาค 8 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1)  ศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
อัยการภาค 8 
 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การที่บุคลากรของสำนักงานอัยการภาค 8 ได้รับ
ทราบข้อมูล เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีหลายกลุ่มรวมกัน ได้แก่ เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดทำสารสนเทศไว้
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ใช้ในหน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดการติดต่อเชื่อมโยงหรือการจัดการวิเคราะห์ การประมวลผล การจัดเก็บ 
การเผยแพร่ และการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 
 การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การที่เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลหรือเอกสารในรูปแบบเดิม มีประโยชน์
ต่อการช่วยตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้มากข้ึน 
 การนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล งานบัญชี งานงบประมาณเพ่ือช่วย
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นโยบาย หมายถึง นโยบายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานใน
องค์กร 
 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการ ประสานงาน
ด้านข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูล การเก็บข้อมูล วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมของ
บุคลากร ตลอดจนถึงงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สำนักงานอัยการสูงสุด หมายถึง สำนักงานส่วนราชการขององค์กรอัยการ เป็นอิสระ ไม่อยู่ใน
บังคับหรือสังกัดกระทรวงใด มีหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งให้คำปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงาน
อัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดองค์กร 
 วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง (2554) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กร คือ การ
รวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสร้างของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อแบ่งงานให้แก่สมาชิกในองค์กร
ดำเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจำแนกองค์กรแบ่งออกเป็นลักษณะได้ดังนี้  
 1) องค์กรคือกลุ่มบุคคล (Organization as a Group of People) ทางด้านแนวคิดนี้เป็น
การมองว่ากลุ่มของบุคคลที่มีเป้าหมายร่วมกัน โดยมีรากฐานในความเชื่อว่าลำพังตัวคนเดียวไม่
สามารถที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตนได้ ทั้งนี้เพราะว่าการ
ดำเนินการด้วยตนเองเพียงคนเดียวขาดพลัง ความสามารถ เวลา และศักยภาพที่จะลงมือปฏิบัติให้
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กิจกรรมต่าง ๆ นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้นบุคคลจึงมุ่งแสวงหาความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายที่
วางไว้สัมฤทธิ์ผล  
 2) องค์กรคือโครงสร้างของความสัมพันธ์ (Organization as a Structure of Relationship) 
ทางด้านแนวคิดนี้เป็นการมององค์กรโดยพิจารณาในรูปกรอบของความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรในรูปของโครงสร้าง 
 3) องค์กรเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (Organization as a Function of 
Management) ทางด้านแนวคิดนี้เป็นการมององค์กรเป็นหน้าที่สำคัญอย่ างหนึ่งของการจัดการที่
ทางด้านของผู้บริหารจะต้องจัดทำเพื่อนำปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรทั้งหมดมาใช้ประยุกต์หรือปรับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 4) องค์กรคือระบบ (Organization as a System) ทางด้านแนวคิดนี้เป็นการมององค์กร
เป็นระบบ ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ โดยการเริ่มต้นจากการพิจารณาลำดับการทำงานในองค์กรใน
ลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า กระบวนการเปลี่ยนแปลงผลผลิตรวมถึง
ข้อมูลย้อนกลับและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 
 โฟสเตอร์ (Foster, 1973, pp. 146-147) ได้ให้ความหมายของการยอมรับว่า หมายถึง การ
ที่ประชาชนได้มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ผ่านการศึกษา โดยผ่านขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับ จะ
เกิดขึ้นได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลอง
ลงมือปฏิบัติจนเมื่อเขาแน่ใจแล้วว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอน เขาจึงกล้าลงทุน
สร้างหรือซื้อสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น การยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการรับเอาสิ่งใหม่มา
ยึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจโดยที่พฤติกรรมต่าง ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ และ
มีระยะเวลากระบวนการของการยอมรับ 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ      
          สุมาลี เมืองไพศาล (2535, น. 5) ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสนเทศ คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อที่จะนำไปทำให้เกิดประโยชน์
เป็นส่วนผลลัพธ์ของระบบการประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู ้รับรับรู้ เข้าใจ และ
สามารถนำไปกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะเพื่อเป็นการย้ำความเข้าใจที่มีอยู่แล้วให้มี
มากยิ่งขึ้น และเปน็ผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศ โดยสารสนเทศจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
           1) มีความถูกต้อง 
           2) ทันสมัยต่อการใช้งาน  
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           3) มีความสมบูรณ์  
           4)  มีความกะทัดรัด  
           5) ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 

แนวคิดเรื่องการจัดระบบสารสนเทศในองค์กร  
องค์การนำระบบสารสนเทศ (Information System) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน

ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งประโยชน์หลัก ๆ คือประหยัดเงิน และลดกำลังแรงงาน ระบบสารสนเทศมีความสำคัญ
อย่างมากต่อระบบภายในองค์การโดยเฉพาะในเรื่องความเร็ว และความถูกต้องในการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศยังช่วยในการยกระดับการให้บริการลูกค้า การติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับองค์การ นอกจากนี้ยังทำให้การนำเสนอรายงานต่อรัฐบาลเป็นไปตามกฎระเบียบของ
รัฐบาล และสามารถช่วยควบคุมการทำงานของบุคลากรในองค์การได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้น 

 
วิธีการศึกษา 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานอัยการภาค 8 จำนวน 
100 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงาน อายุ ระดับตำแหน่ง ระดับ
การศึกษา และลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

ตอนที่ 2 คำถามเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บ
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานอัยการภาค 8  
จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlations) 
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ผลการวิจัย 
 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละประชากรกลุ่มตัวอย่างคุณลักษณะ 
 

คุณลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  ร้อยละ 
1. สถานที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานอัยการภาค 
สำนักงานอัยการจังหวัด 
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ 
สำนักงานอัยการคุ ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฯ 

 
 
 

 
33 
28 
12 
10 
17 

  
33.0 
28.0 
12.0 
10.0 
17.0 

2. อายุ 
ต่ำกว่า 30  ปี 
31 - 40  ป ี
41 - 50  ป ี
51  ปีขึ้นไป 

 
 
 

 
10 
39 
36 
15 

  
10.0 
39.0 
36.0 
15.0 

3. ระดับตำแหน่ง  
บริหาร 
อำนวยการ 
วิชาการ 
ทั่วไป 
ลูกจ้าง/จ้างเหมาบริการ 

 
 
 

 
2 
7 
72 
13 
6 

  
2.0 
7.0 
72.0 
13.0 
6.0 

4. ระดับการศึกษา 
ปวช./ ปวส.   
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท/สูงกว่า 
 

 
 
 

 
10 
60 
30 

  
10.0 
60.0 
30.0 
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สำนักงานอัยการจังหวัด 
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ 
สำนักงานอัยการคุ ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฯ 

 
 
 

 
33 
28 
12 
10 
17 

  
33.0 
28.0 
12.0 
10.0 
17.0 

2. อายุ 
ต่ำกว่า 30  ปี 
31 - 40  ปี 
41 - 50  ปี 
51  ปีขึ้นไป 

 
 
 

 
10 
39 
36 
15 

  
10.0 
39.0 
36.0 
15.0 

3. ระดับตำแหน่ง  
บริหาร 
อำนวยการ 
วิชาการ 
ทั่วไป 
ลูกจ้าง/จ้างเหมาบริการ 

 
 
 

 
2 
7 
72 
13 
6 

  
2.0 
7.0 
72.0 
13.0 
6.0 

4. ระดับการศึกษา 
ปวช./ ปวส.   
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท/สูงกว่า 
 

 
 
 

 
10 
60 
30 

  
10.0 
60.0 
30.0 
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คุณลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  ร้อยละ 
5. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

งานอำนวยการ 
งานคด ี
งานคุ้มครองสิทธิ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
 
 

 
33 
42 
14 
11 

  
33.0 
42.0 
14.0 
11.0 

รวม  100  100.0 
 
 จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในสำนักงานอัยการภาค ร้อยละ 33.0 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.0 อยู่ในระดับตำแหน่ง
วิชาการ ร้อยละ 72.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60.0 และรับผิดชอบงานทางด้าน
งานคดี ร้อยละ 42.0  

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานอัยการภาค 8 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย และด้าน
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 
4.13) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.65)  

             จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ  
  ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 พบว่า โดยรวมหากพิจารณาทั้ง 4 ด้าน จะเห็นได้ว่า       
  เห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในระดับ 
  มากที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 4.36)  
  รองลงมา คือ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 4.35) ด้านนโยบาย  
  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั (X  = 3.98) และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X  =         
  3.92) ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 
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 ตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

Mean Std. 
Dev. 

ระดับ 

ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 4.36 0.59 มากที่สุด  
ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.35 0.63 มากที่สุด 
ด้านนโยบาย 3.98 0.69 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.92 0.66 มาก 
รวมโดยเฉลี่ย 4.13 0.65 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
(1 – tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

   ด้านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.44 0.00 ระดับปานกลาง 
   ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 0.41 0.00 ระดับปานกลาง 
   ด้านนโยบาย  0.38 0.01 ระดับต่ำ 
   ด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.30 0.03 ระดับต่ำ 

รวม  0.38 0.01 ระดับต่ำ 
 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการทดสอบ

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ยอมรับสมมติฐานโดยแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 ในสัมพันธ์ระดับต่ำ จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (r = 0.44) รองลงมา คือ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (r = 0.41) ด้านนโยบาย (r = 0.38) และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(r = 0.30) ตามลำดับ 
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โดยรวมมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 ในสัมพันธ์ระดับต่ำ จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (r = 0.44) รองลงมา คือ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (r = 0.41) ด้านนโยบาย (r = 0.38) และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(r = 0.30) ตามลำดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 
ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่เป็นผลจากการวิจัยซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้
ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานอัยการภาค 8 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย และด้าน
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 
4.13) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามอันดับแรกที่
มีระดับมาก คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานอัยการภาค 8 ให้ความสำคัญเรื่อง
การช่วยให้สืบค้นข้อมูลที่ต้องการรวดเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลในรูปแบบเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =  
4. 47) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.58) รองลงมา คือ ภายในหน่วยงานมีความคิดว่าการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจะเอื้ออำนวยประโยชน์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 
4.46) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.67) และเห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X = 4.44) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
(S.D.= 0.54) ตามลำดับ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlations) พบว่า ยอมรับสมมติฐานโดยแสดงว่าตัวแปร             
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8 ในสัมพันธ์ระดับต่ำ ซึ่ง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (r = 0.44) รองลงมา คือ ด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (r = 0.41) ด้านนโยบาย (r = 0.38) และด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ           
(r = 0.30) ตามลำดับ ขัดแย้งกับอภิรา นิลรัตน์ ณ อยุธยา (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
ระบบสารสนเทศของข้าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
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สำคัญที่มีผลกระทบต่อการยอมรับต่อระบบสารสนเทศของข้าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด 
ผลในภาพรวม พบว่า การยอมรับระบบสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษา “การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักงานอัยการภาค 8”               
ผลการศึกษาสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาตัวแปรปัจจัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เช่น ด้านสวัสดิการค่าตอบแทน 
ด้านลักษณะการทำงาน ทัศนคติความคิดเห็นในการทำงาน เป็นต้น และเมื ่อพบปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาไปกำหนดแนวทาง 
นโยบาย ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ ในการ
ดำเนินงานให้กับหน่วยงานต่อไป  
 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพ่ือ
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงของหน่วยงานไว้ เพราะการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และมี
ประสบการณ์ไว้เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ 
 3) ควรทำการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการประเมินสภาพการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายในสำนักงานอัยการภาค 8 เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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พิชญา คล้ายคลึง* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของรีสอร์ท
และเพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการของ รีสอร์ทในเกาะพะงัน มีระยะเวลาใน
การศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2563 ศึกษาในกลุ่มประชากรที่ทำการคัดเลือกแบบ
เจาะจงทั้งหมด 5 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งหมดในเกาะพะงัน โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน  
 ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีจำนวน ร้อยละ 77.1 เพศชายร้อยละ 22.9 ระดับอายุที่มาก
ที่สุดคือ อายุ 25 - 29 ปี สถานภาพโสดมีจำนวนมากที่สุดร้อยละ 74.3 ช่วงรายได้ที่พบมากที่สุด คือ 
15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน ในส่วนองค์ความรู้ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในรีสรอท์ทั้ง 5 ด้าน 
พบว่า ด้านความมั่นใน (Assurance) เป็นด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ 4.28 รองลงมาคือ ด้านการเอาใจใส่ 
(Empathy) จำนวน 4.17 ด้านความเชื ่อถือได้ (Reliability) จำนวน 4.14 ด้านการตอบสนอง 
(Responsiveness) จำนวน 4.08 และ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) จำนวน 3.8 
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการรีสอรท์ ในเกาะพะง ัน ด ้านส ิ ่งที่ ส ัมผัสได้ 
(Tangibles) ส่วนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ การเข้าถึงสถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของ
ห้องอาหาร และสถานที่จอดรถ ซึ่งบริบทของพื้นที่บางพื้นที่ค่อนข้างจำกัดและมีการเอื้ออำนวยแก่  
ผู้ประกอบอาชีพอื่นในพื้นที่ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าด้านสิ่งที่สัมผัสได้จึงได้คะแนนน้อยที่สุด ในส่วนของ
คุณภาพงานบริการ ร้อยละ 76 มีการอบรมและฟ้ืนฟูความรู้ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ที่เข้า 
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เจาะจงทั้งหมด 5 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งหมดในเกาะพะงัน โดยแบบสอบถามแบ่ง
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(Responsiveness) จำนวน 4.08 และ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) จำนวน 3.8 
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คุณภาพงานบริการ ร้อยละ 76 มีการอบรมและฟ้ืนฟูความรู้ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ที่เข้า 
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บทนำ 
 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
ของไทย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงานและเพ่ิมรายได้
ให้กับประเทศ ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปีสามารถ
นำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ด้วยอัตรานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จากสถิติปี 2560 ถึงปี 2562 จำนวนยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4,205,428 
ราย (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2563) ส่งผลให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
บริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจรีสอร์ทซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากการที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ผ่านการเลื อกเส้นทางบินตรงไปยัง
จังหวัดท่องเที่ยวที่มีสนามบินรองรับ และแน่นอนว่า “เกาะพะงัน” ซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเลือกมาพักผ่อน เนื่องจากเป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่
น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เป็นต้น 
รูปแบบการท่องเทีย่วดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน  

การนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเรียนรู้วิถีและประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว
แต่ละครั้ง อีกทั้งต้องการสัมผัสความเป็นธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ความต้องการที่
กล่าวมานั้นทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึง
พยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงตลาดการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
ท่ามกลางการแข่งขันจากคู่แข่งทางการตลาดการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ของที่พักให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ด้วยโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น  ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การบริการธุรกิจรีสอร์ทในด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลการศึกษามากำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวของธุรกิจรีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
ของไทย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงานและเพ่ิมรายได้
ให้กับประเทศ ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปีสามารถ
นำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ด้วยอัตรานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จากสถิติปี 2560 ถึงปี 2562 จำนวนยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4,205,428 
ราย (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2563) ส่งผลให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
บริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจรีสอร์ทซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากการที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ผ่านการเลื อกเส้นทางบินตรงไปยัง
จังหวัดท่องเที่ยวที่มีสนามบินรองรับ และแน่นอนว่า “เกาะพะงัน” ซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเลือกมาพักผ่อน เนื่องจากเป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่
น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เป็นต้น 
รูปแบบการท่องเทีย่วดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน  

การนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเรียนรู้วิถีและประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว
แต่ละครั้ง อีกทั้งต้องการสัมผัสความเป็นธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ความต้องการที่
กล่าวมานั้นทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึง
พยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงตลาดการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน
ท่ามกลางการแข่งขันจากคู่แข่งทางการตลาดการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทได้พยายามสร้างเอกลักษณ์ของที่พักให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ด้วยโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น  ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การบริการธุรกิจรีสอร์ทในด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลการศึกษามากำหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวของธุรกิจรีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 2) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของรีสอร์ทในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในอำเภอเกาะพะงัน งานวิจัยนี้เป็น

งานวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
แบบสอบถามแบบกึ ่งโครงสร้าง ซึ ่งประชากรในงานศึกษาครั ้งนี ้มีจำนวนทั ้งสิ ้น 35 คน เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทรวมถึงผู้ที ่ปฏิบัติงานของรีสอร์ทในท้องถิ่น พื้นที่ในการทำการศึกษา
ทั้งหมด 5 พื้นที่ ใช้สถิติร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการวิเคราะห์ 
แบบพรรณา 

 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 27 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 77.1 เพศชายจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ  22.9 ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 25 – 29 
ปี จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 57.1 ลำดับรองลงมาคือ 20 – 24 ปี จำนวน 7 ราย คิดเป็น
จำนวนร้อยละ 20 และลำดับที่สาม 30 – 34 ปี คิดเป็นจำนวนร้อยละ 17.1 สถานะภาพโสดเป็น
สถานะที่พบมากที่สุดคือ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.3 ลำดับรองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน 8 ราย 
หรือ ร้อยละ 22.9 ระดับการศึกษาที่พบมาที่สุดคือ ปริญญาตรี พบจำนวน 29 คิดเป็นร้อยละ 82.8 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 4 ราย ร้อยละ 11.4 และสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 
5.7 อาชีพที่พบมากที่สุดคือ อื่นๆ ได้แก่ พนักงานต้อนรับ พนักงานทำความสะอาด ฝ่ายบริการทั่วไป 
ฝ่ายการเงิน เป็นต้น จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ เจ้าวของกิจการ 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 และผู้จัดการ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มรายได้ที่พบมากที่สุดคือ 25,001 – 35,000 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาคือ 45,001  บาทขึ้นไป 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 5,001-
15,000 บาท กับ 15,001 – 25,000 บาท พบ กลุ่มละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.7 โซนที่มีผู ้ตอบ
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แบบสอบถามมากที่สุดสามอันดับแรกคือ โซนที่ 4 หาดสลัด แม่หาด อ่าวโฉลกหลำ หาดยาว จำนวน 
9 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 7 ราย เพศชายจำนวน 2 ราย โซนที่ 3  ท้องนายปานน้อย ท้องนายปาน
ใหญ่ จำนวน 8 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 6 ราย เพศชายจำนวน 2 ราย กลุ่มอายุพบสูงที่สุดอยู่ใน
กลุ่ม 25-29 ปี จำนวน 7 ราย โซนที่ 4 หาดสลัด แม่หาด อ่าวโฉลกหลำ หาดยาว  

การจัดความพึงพอใจด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวม 4.22 มีค่าความ
พึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ องค์กรของท่านเน้นนโยบายสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า มีค่าอยู่ที่ 4.40 

ระดับความพึงพอใจด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน 
มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่า 4.32 ส่วนที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ท่านมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4.46 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ด้านที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความมั่นใน 
(Assurance) มีค่าเฉลี่ยจำนวน 4.25 ลำดับรองลงมาคือ ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.24 ลำดับที่ 3 คือด้านการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ยอยูที่ 4.23 และด้านที่มีค่า
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้าน สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 3.88 จากผลรวมของ
คุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ระดับความพึงพอใจมีค่า 4.06 แสดงถึงระดับความพึงพอใจที่มาก 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ของ
ที่พัก มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในด้านของ สถานที่ ทั้งในเรื่องการปรับปรุงสถานที่ให้ดู
สวยงามและเข้ากับบรรยากาศและธรรมชาติรอบบริเวณของรีสอร์ทและเน้นในเรื ่องของความ
ปลอดภัยของที่พัก โดยให้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในบางพื้นที่ของที่พักและให้บริการรถรับส่ง
ผู้ใช้บริการเมื่อต้องการเดินทางไปยังสถานที่เที่ยวต่างๆ  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ  
ในด้านความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจในการบริการ (Reliability) ของที่พัก รักษาคุณภาพของการทำงาน 
และจัดทำ SOP การทำงาน มีการเสนอในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ลำดับต่อมาคือ อบรมการทำงานของ
พนักงานทุกๆไตรมาส ซึ่งข้อเสนอและหรือแนวทางทั้งสามนี้คือเครื่องมือที่ทำให้การปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธ์ที่ดี ในส่วนของด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) ของที่พักส่วน
ให้แนวทางที ่มีการเสนอจะเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที ่และความกระตือรือร้นในการทำงาน 
โดยเฉพาะการสื่อการ ต้องมีการสื่อสารที่ดีสามารถตอบโต้กับผู้ใช้บริการได้ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า (Assurance) ของที่พักท่านอย่างไร ส่วนใหญ่มักเห็นตรงกันในเรื่องของความปลอดภัยในการ
เข้าพักทั้งตัวผู้เข้ารับบริการและทรัพทย์สินของผู้เข้ารับบริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
ของที่พัก ผู้ให้บริการมักจะยืดหยุดให้กับผู้เข้ารับบริการ เช่น เวลาในการเช็คเอ้าท์ หรือจัดให้มี
โปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า   
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แบบสอบถามมากที่สุดสามอันดับแรกคือ โซนที่ 4 หาดสลัด แม่หาด อ่าวโฉลกหลำ หาดยาว จำนวน 
9 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 7 ราย เพศชายจำนวน 2 ราย โซนที่ 3  ท้องนายปานน้อย ท้องนายปาน
ใหญ่ จำนวน 8 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 6 ราย เพศชายจำนวน 2 ราย กลุ่มอายุพบสูงที่สุดอยู่ใน
กลุ่ม 25-29 ปี จำนวน 7 ราย โซนที่ 4 หาดสลัด แม่หาด อ่าวโฉลกหลำ หาดยาว  

การจัดความพึงพอใจด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวม 4.22 มีค่าความ
พึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ องค์กรของท่านเน้นนโยบายสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า มีค่าอยู่ที่ 4.40 

ระดับความพึงพอใจด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน 
มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่า 4.32 ส่วนที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ท่านมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4.46 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ด้านที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความมั่นใน 
(Assurance) มีค่าเฉลี่ยจำนวน 4.25 ลำดับรองลงมาคือ ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.24 ลำดับที่ 3 คือด้านการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ยอยูที่ 4.23 และด้านที่มีค่า
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้าน สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 3.88 จากผลรวมของ
คุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ระดับความพึงพอใจมีค่า 4.06 แสดงถึงระดับความพึงพอใจที่มาก 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ของ
ที่พัก มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในด้านของ สถานที่ ทั้งในเรื่องการปรับปรุงสถานที่ให้ดู
สวยงามและเข้ากับบรรยากาศและธรรมชาติรอบบริเวณของรีสอร์ทและเน้นในเรื ่องของความ
ปลอดภัยของที่พัก โดยให้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในบางพื้นที่ของที่พักและให้บริการรถรับส่ง
ผู้ใช้บริการเมื่อต้องการเดินทางไปยังสถานที่เที่ยวต่างๆ  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ  
ในด้านความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจในการบริการ (Reliability) ของที่พัก รักษาคุณภาพของการทำงาน 
และจัดทำ SOP การทำงาน มีการเสนอในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ลำดับต่อมาคือ อบรมการทำงานของ
พนักงานทุกๆไตรมาส ซึ่งข้อเสนอและหรือแนวทางทั้งสามนี้คือเครื่องมือที่ทำให้การปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธ์ที่ดี ในส่วนของด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) ของที่พักส่วน
ให้แนวทางที ่มีการเสนอจะเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที ่และความกระตือรือร้นในการทำงาน 
โดยเฉพาะการสื่อการ ต้องมีการสื่อสารที่ดีสามารถตอบโต้กับผู้ใช้บริการได้ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า (Assurance) ของที่พักท่านอย่างไร ส่วนใหญ่มักเห็นตรงกันในเรื่องของความปลอดภัยในการ
เข้าพักทั้งตัวผู้เข้ารับบริการและทรัพทย์สินของผู้เข้ารับบริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
ของที่พัก ผู้ให้บริการมักจะยืดหยุดให้กับผู้เข้ารับบริการ เช่น เวลาในการเช็คเอ้าท์ หรือจัดให้มี
โปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้า   
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สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาเรื่องแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอรท์ในเกาะพะงัน ในอำเภอ   

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบ
กิจการและผู้ที ่ทำงานในรีสอร์ท จำนวน 35 ราย โดยทำการศึกษาใน 5 พื้นที่ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของ
คุณภาพการให้บริการในรีสอร์ทของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของวัฒนธรรม
การทำงานและบรรยากาศในองค์กร ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจของการรับรู้ต่อความสามารถและ
สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยจำนวนร้อยละ อัตราค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใช้การวิเคราะห์ผลแบบพรรณนาร่วมด้วย 

สมติฐานการวิจัย  
วัฒนธรรมในองค์กรและความสามารถรวมถึงสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพการ

บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน จากสมติฐานดังกล่าวพบว่าปัจจัยในด้านวัฒนธรรภายในองค์กรและ
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะ
งัน เนื่อจาก ค่าเฉลี่ยของทั้งสองปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และค่าเฉลี่ยอันดับแรกที่มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ด้านกายภาพ หรือด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ซึ่งระดับคะแนนอยู่ที่ 3.88 โดยปัจจัยข้อ
ย่อยที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านเครื่องใช้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ดูใหม่อยู่เสมอ 
การตกแต่งล็อบบี้และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องอาหาร เป็นต้น 

ข้อมูลทั่วไป 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 27 ราย เพศชายจำนวน 8 
ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 25 – 29 ปี จำนวน 20 ราย สถานะภาพโสดเป็นสถานะที่พบมากที่สุด 
คือ 26 ราย การศึกษาระดับปริญญาตรี พบจำนวน 29 ราย อาชีพที่พบมากที่สุดคือ อื่นๆ ได้แก่ 
พนักงานต้อนรับ พนักงานทำความสะอาด ฝ่ายบริการทั่วไป ฝ่ายการเงิน เป็นต้น จำนวน 14 ราย 
กลุ่มรายได้ท่ีพบมากที่สุดคือ 25,001 – 35,000 บาท  

ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กร 
ระดับความพึงพอใจด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวม 4.22 มีค่าความ

พึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ องค์กรของท่านเน้นนโยบายสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า มีค่าอยู่ที ่ 4.40 ข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ องค์กรของท่านมีการระบุถึงเป้าหมายให้
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พนักงานได้ปฏิบัติตาม และเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง หรือ เพิ่มค่าตอบแทน พิจรณาจาผลของการ
ปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ข้อมูลด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน 

มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่า 4.32 ส่วนที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ท่านมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4.46 ส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ท่านสามารถอธิบาย
เหตุผลเมื่อคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถูกต้องได้ และท่านหาความรู้ และ พัฒนาทักษะของตัวเอง
อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.26 

ข้อมูลด้านปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน  
ความมั่นใน (Assurance) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.25 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.24 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.23 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ความเชื่อถือได้ (Reliability) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.13 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) มีค่าเฉลี่ย คือ 3.88 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน 
ในส่วนของข้อเสนอแนะมีการแสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย และมีส่วนที่ผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ให้คำตอบที่มีลักษณะที่เหมือนกัน ดังตารางที่ 4.5 ซึ่ง โดยจากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน แนวทางที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การให้บริการต้องมีคุณภาพ ตอนสนองและเข้าใจผู้เข้ารับบริการ และ
เน้นในเรื่องของความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกที่ในเรื่องเครื่งใช้และบริการรถรับส่งให้แก่
ผู้เข้ารรับบริการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน 
จากผลการศึกษา ผู้ทำการศึกษาได้สรุปและสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพรีสอร์ทดังนี้ 
1) เรื่องเส้นทางการคมนาคม เส้นทางการสัญจรในบางพ้ืนที่ของเกาะพะงัน ยังเป็นพ้ืนที่ที่มี

ความลาดชันสูง ทั้งเมื่อถึงฤดูฝนถนนมักมีสภาพที่เป็นร่องเป็นโคลนทำให้การเข้าถึงที่พักเป็นไปด้วย
ความลำบาก และส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเช่ารถเอง ดังนั้นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเรื่องเส้นทางคมนาคมในเบื้อต้นคือ การจัดให้มีบริการรถรับส่งแก่ผู้เข้ารับบริการ และ
แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือ หน่วยงานภาครัฐ ทางผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใน
การสัญจรผ่านเส้นทางนั้น ๆ ต้องร้องถึงหน่วยงานภาครัฐและอาจให้ความร่วมมือในเรื่องเนื้อที่ที่ใช้ทำ
เส้นทางสัญจร 
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พนักงานได้ปฏิบัติตาม และเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง หรือ เพิ่มค่าตอบแทน พิจรณาจาผลของการ
ปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ข้อมูลด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน 

มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมีค่า 4.32 ส่วนที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ท่านมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4.46 ส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ท่านสามารถอธิบาย
เหตุผลเมื่อคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถูกต้องได้ และท่านหาความรู้ และ พัฒนาทักษะของตัวเอง
อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.26 

ข้อมูลด้านปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน  
ความมั่นใน (Assurance) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.25 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.24 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.23 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ความเชื่อถือได้ (Reliability) มีค่าเฉลี่ย คือ 4.13 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) มีค่าเฉลี่ย คือ 3.88 ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดี 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน 
ในส่วนของข้อเสนอแนะมีการแสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย และมีส่วนที่ผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ให้คำตอบที่มีลักษณะที่เหมือนกัน ดังตารางที่ 4.5 ซึ่ง โดยจากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน แนวทางที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การให้บริการต้องมีคุณภาพ ตอนสนองและเข้าใจผู้เข้ารับบริการ และ
เน้นในเรื่องของความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกที่ในเรื่องเครื่งใช้และบริการรถรับส่งให้แก่
ผู้เข้ารรับบริการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน 
จากผลการศึกษา ผู้ทำการศึกษาได้สรุปและสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพรีสอร์ทดังนี้ 
1) เรื่องเส้นทางการคมนาคม เส้นทางการสัญจรในบางพ้ืนที่ของเกาะพะงัน ยังเป็นพ้ืนที่ที่มี

ความลาดชันสูง ทั้งเมื่อถึงฤดูฝนถนนมักมีสภาพที่เป็นร่องเป็นโคลนทำให้การเข้าถึงที่พักเป็นไปด้วย
ความลำบาก และส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเช่ารถเอง ดังนั้นแนวทางใน
การแก้ปัญหาเรื่องเส้นทางคมนาคมในเบื้อต้นคือ การจัดให้มีบริการรถรับส่งแก่ผู้เข้ารับบริการ และ
แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือ หน่วยงานภาครัฐ ทางผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใน
การสัญจรผ่านเส้นทางนั้น ๆ ต้องร้องถึงหน่วยงานภาครัฐและอาจให้ความร่วมมือในเรื่องเนื้อที่ที่ใช้ทำ
เส้นทางสัญจร 
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2) เรื่องบรรยากาศของที่พัก บรรยากาศของที่พัก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่
ให้บริการ ไม่ได้เป็นผู้ที ่ใช้บริการโดยตรง ปัจจัยในเรื่องนี้ทางผู้จัดทำมีความคิด เห็นว่า การสร้าง
บรรยากาศของที่พัก หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ดูดีทันสมัย สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ 
รีสอร์ทบนเกาะพะงันเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กและเป็นธุรกิจในครอบครัว จึงไม่ได้เน้นเรื่องความหรูหรา
สวยงามมากนัก แต่มักเน้นเรื่องคุณภาพการใช้งานได้นานเป็นส่วนใหญ่ 

3) เรื ่องการรักษาความปลอดภัย: เรื ่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ เข้ารับบริการ               
มีด้วยกันสามด้านคือ การป้องกัน โดยการใช้กล้องวงจรปิดและเวรยาม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ      
การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าพักอย่างตรงไปตรงมาและด้วยความจริงใจ 

4) เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ: เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้า
รับบริการ ในส่วนนี้เป็นส่วนของการให้บริการห้องอาหาร เนื่องจากรีสอร์ทในบางพ้ืนที่ผู้ประกอบการ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้านอาหาร)  และระยะทางจากที่พักไปยัง
ร้านอาหารไม่ได้เป็นระยะทางที่ไกล ปัจจัยด้านนี้ทางผู้จัดทำเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ไม่ควรไป
เปลี่ยนแปลงเพราะทำให้ระบบการเกื้อหนุนเรื่องการประกอบอาชีพมีความยั่งยืนและทั่วถึง 

5) เรื่องการพัฒนาศักยภาพของให้บริการ การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่ควรนำมา
เป็นแนวทางคือ ความรอบรู้และให้บริการด้วยหัวใจ โดยควรจัดให้พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
เป็นต้น 

จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน 
พบว่า ปัจจัยการบริการทั้ง 5 ด้าน ปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีความสำคัญ และส่งผลต่อระดับคุณภาพของงา
นบรการทั้งหมด แต่ส่วนที่ส่งผลกระทบต่อรีสอร์ทเป็นอย่างแรกคือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ซึ่ง
ด้านนี้เป็นที่ส่งผลทางกายภาพ  ดังในงานปัจจัยคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเทศ
ออสเตรเลีย ได้ค้นพบมาตรฐานวัดคุณภาพบริการใหม่ เรียกว่า HOLSERV ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 
พนักงาน รูปลักษณ์ทางกายภาพ และความไว้วางไจ (Mei et al, 1999) และในงานการศึกษาคุณภาพ
บริการของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ สหรัฐอเมริกา ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ รูปลักษณ์ทาง
กายภาพ เช่นเดียวกับงานระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อการให้บริการของ
โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ ที่มีระดับความพึงพอใจด้านความเป็นรูปธรรมของงานบริการอยู่ลำดับท้าย 
ข้อมูลด้านการรับรู้ต่อความสามารถและสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน ท่านสามารถอธิบาย
เหตุผลเมื่อคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถูกต้องได้ และท่านหาความรู้ และ พัฒนาทักษะของตัวเอง
อยู่เสมอ และ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของรีสอร์ท แม้จะมีหลากหลายความคิด
แต่ ลักษณะของคำตอบอยู่ในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ รีสอร์ทในพื้นที่เกาะพะงันส่วนใหญ่
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เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กการให้บริการอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก หรือจัดอยู่ในประเภท การบริการระดับ
ประหยัด (Economy or Limited Service) ซึ่งการบริการระดับนี้เน้นเรื่อง ความสะอาด สุขสบาย มี
อุปกรณ์ครบถ้วน ไม่หรูหรา จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ทำให้ระดับค่าเฉลี ่ยในด้านสิ ่งที ่สัมผัสได้ 
(Tangibles) มีค่าน้อยที่สุดใน 5 ด้าน 

 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 
จากการศึกษาเรื่องแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะ

พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นการศึกษาที่ทำการศึกษษในกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ที่ทำงานในองค์รี
สอร์ท เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพที่เป็นทัศนคติและแง่คิดของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริการเท่านั้น ซึ่งหากมีการต่อยอดงานวิจัยในกลุ่ประชากรที่เป็นผู้ใช้บริการ การพัฒนาคุณภาพ
งานบริการในรีสอร์ทจะมีแง่มุนในการพัฒนาที่ครอบคลุมมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของ

รีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้รับการดูแลและคำปรึกษาจากท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการคิดค้น
หัวข้อจนกระทั่งเล่มสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาและสละเวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะและแนวคิดต่าง ๆ แก่ผู้ศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้ประกอบการรีสอร์ทในเกาะพะงันทั้ง 35 ท่าน เป็นอย่างสูงที่สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามและร่วมพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการเป็น
อย่างดี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการแนะนำแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน 

ผู้ศึกษาหวังว่า งานค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และผู้ท่ี
ต้องการทำการศึกษาในครั้งต่อไป ผู้ศึกษาขอมอบคุณค่าของการศึกษาครั้งนี้แก่ความกตัญญูกตเวทิตา 
แด่บิดา มารดา คุณครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ผู้เขียน
ขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที ่ได้เข้าม าศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการค้นคว้าอิสระต่อไป 
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เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กการให้บริการอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก หรือจัดอยู่ในประเภท การบริการระดับ
ประหยัด (Economy or Limited Service) ซึ่งการบริการระดับนี้เน้นเรื่อง ความสะอาด สุขสบาย มี
อุปกรณ์ครบถ้วน ไม่หรูหรา จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ทำให้ระดับค่าเฉลี ่ยในด้านสิ ่งที ่สัมผัสได้ 
(Tangibles) มีค่าน้อยที่สุดใน 5 ด้าน 

 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 
จากการศึกษาเรื่องแนวความคิดเรื่องคุณภาพการให้บริการของรีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะ

พะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นการศึกษาที่ทำการศึกษษในกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ที่ทำงานในองค์รี
สอร์ท เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพที่เป็นทัศนคติและแง่คิดของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริการเท่านั้น ซึ่งหากมีการต่อยอดงานวิจัยในกลุ่ประชากรที่เป็นผู้ใช้บริการ การพัฒนาคุณภาพ
งานบริการในรีสอร์ทจะมีแง่มุนในการพัฒนาที่ครอบคลุมมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของ

รีสอร์ทในเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้รับการดูแลและคำปรึกษาจากท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิดค้น
หัวข้อจนกระทั่งเล่มสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาและสละเวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะและแนวคิดต่าง ๆ แก่ผู้ศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้ประกอบการรีสอร์ทในเกาะพะงันทั้ง 35 ท่าน เป็นอย่างสูงที่สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามและร่วมพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการเป็น
อย่างดี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการแนะนำแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน 

ผู้ศึกษาหวังว่า งานค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และผู้ที่
ต้องการทำการศึกษาในครั้งต่อไป ผู้ศึกษาขอมอบคุณค่าของการศึกษาครั้งนี้แก่ความกตัญญูกตเวทิตา 
แด่บิดา มารดา คุณครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนนั้น ผู้เขียน
ขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที ่ได้เข้าม าศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการค้นคว้าอิสระต่อไป 
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กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูก
กล้วยหอมทอง กรณีศึกษาพื้นที ่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อรับทราบปัญหาสาเหตุการขาดแคลนน้ำในการปลูกกล้วยหอมทองพื้นที่ 
อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 2) เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขหรือบรรเทา 
การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองเกิด
จากพื้นที่ที่ปลูกในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการปลูกกล้วยหอมทอง ส่วนใหญ่มีพื้นที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 
ชัน ห่างไกลกับแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้การกักเก็บน้ำหรือการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นไปได้
ยาก การแก้ปัญหา 1. ระยะสั้น เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น 
เช่น การจัดหาน้ำ ขุดบ่อ ขุดสระ ทำฝายเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ประชาชนเพื่อใช้สำหรับอุปโภค 
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ผลิตเรื่องน้ำ การแก้ไข ห้วย หนอง คลอง บึง แต่มีข้อจำกัดของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มงีบประมาณในการพัฒนาที่จำกัด  
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บทนำ 
 

ปัญหาการขาดน้ำในฤดูแล้งส่งผลกระทบในระดับประเทศ “น้ำ” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของโลก สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ โดยมีจำนวนมาก
ถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นโลก ถึงแม้ว่าจะมีน้ำจำนวนมหาศาลแต่การเพิ่มขึ้นของประชากร การทำ
การเกษตรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น ประกอบกับมีการบุกรุก
ทำลายป่าต้นน้ำ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ เกิดปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติบ่อยครั ้งและรุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม และการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง และการขยายตัวของอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านคุณภาพน้ำทวีความรุนแรงมากขึ้น (แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตน้ำแล้งที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี 2562 และมีแนวโน้มจะรุนแรงมาก
ขึ ้นในปี 2563สัญญาณภัยแล้งปรากฏให้เห็นมาตั ้งแต่ช่วงกลางปี 2562โดยเฉพาะพื้นที ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีสาเหตุหลักจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน (ภัย
แล้ง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ส่งผลให้ในปีถัดมาเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนนาน 2 เดือน 
(มิ.ย.–ก.ค. 2562) ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% และปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่ง
อยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนในปี 2562 ไม่ว่าจะเป็น “วิภา” 
“โพดุล” และ “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ 
และอ่าวไทย ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่ตก
ในพื้นที่ใต้เขื่อนจึงไม่ได้ช่วยเติมน้ำในเขื่อนเท่าใดนัก และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง (เริ่มประมาณกลาง เดือน
ตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์) จึงทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้ หรือ “น้ำต้นทุน” ต่ำกว่า
ความต้องการใช้จริง 

ผลกระทบจากภัยแล้งต่อเศรษฐกิจภาวะภัยแล้งจะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทยลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประเทศไทยนับเป็นประเทศท่ี
ยังมีการทำการเกษตรค่อนข้าง มากโดยการจ้างงานในภาคการเกษตรสูงถึงเกือบ 1 ใน 3 ของการจ้าง
งานทั้งหมดขณะเดียวกันเกษตรกรไทยยังขาดกลไกในการป้องกันความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่ไม่
แน่นอนในแต่ละปี ในอดีตประเทศไทยเคยประสบภาวะภัยแล้งหลายครั้ง จากการสำรวจผลกระทบ
ของภาวะภัยแล้งในปี 2558-2559 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ความเสียหายครอบคลุม
พื้นที่ถึง 2.87 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเสียหายถึงกว่า 2 ล้านไร่ ขณะที่เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 272,743 ราย และเกษตรกรสูญเสียรายได้รวมทั้งสิ้น 15 ,514 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบ
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บทนำ 
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ขึ ้นในปี 2563สัญญาณภัยแล้งปรากฏให้เห็นมาตั ้งแต่ช่วงกลางปี 2562โดยเฉพาะพื้นที ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีสาเหตุหลักจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน (ภัย
แล้ง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ส่งผลให้ในปีถัดมาเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนนาน 2 เดือน 
(มิ.ย.–ก.ค. 2562) ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% และปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่ง
อยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนในปี 2562 ไม่ว่าจะเป็น “วิภา” 
“โพดุล” และ “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ 
และอ่าวไทย ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่ตก
ในพื้นที่ใต้เขื่อนจึงไม่ได้ช่วยเติมน้ำในเขื่อนเท่าใดนัก และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง (เริ่มประมาณกลาง เดือน
ตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์) จึงทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้ หรือ “น้ำต้นทุน” ต่ำกว่า
ความต้องการใช้จริง 

ผลกระทบจากภัยแล้งต่อเศรษฐกิจภาวะภัยแล้งจะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทยลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประเทศไทยนับเป็นประเทศท่ี
ยังมีการทำการเกษตรค่อนข้าง มากโดยการจ้างงานในภาคการเกษตรสูงถึงเกือบ 1 ใน 3 ของการจ้าง
งานทั้งหมดขณะเดียวกันเกษตรกรไทยยังขาดกลไกในการป้องกันความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่ไม่
แน่นอนในแต่ละปี ในอดีตประเทศไทยเคยประสบภาวะภัยแล้งหลายครั้ง จากการสำรวจผลกระทบ
ของภาวะภัยแล้งในปี 2558-2559 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ความเสียหายครอบคลุม
พื้นที่ถึง 2.87 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งเสียหายถึงกว่า 2 ล้านไร่ ขณะที่เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ 272,743 ราย และเกษตรกรสูญเสียรายได้รวมทั้งสิ้น 15 ,514 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบ
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ต่อทั้งเกษตรกร การอุปโภคบริโภค และการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมคาดว่าสถานการณ์ภัย
แล้งในปีนี้จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับหรือรุนแรงกว่าวิกฤตภัยแล้งในปี 2559 จากปริมาณน้ำต้นทุน
ที่อยู่ในระดับต่ำเข้าขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่ง
จำเป็นต้องจัดสรรน้ำที่มีอยู่เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อรักษาระบบนิเวศ (การป้องกันน้ำเค็มรุก) 
ก่อนที่จะจัดสรรให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม (ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร,2563) 

ทั้งนี้จากความต้องการการใช้น้ำที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เพราะการขยายตัวทางภาคเกษตร 
การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้น้ำเพื่อการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบกับปัญหาความ
ไม่สามารถเก็บกักน้ำและการรวมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขาดการพัฒนา 
แหล่งน้ำ หรือ การบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือการกระจายไม่
สม่ำเสมอหรือภาวะฝนน้อย และการขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำผิวดิน เนื่องจากภูมิประเทศที่ไม่
เอื้ออำนวยต่อการจัดเก็บน้ำ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อประโยชน์อย่างมาก เกษตรกรผู้
ปลูกกล้วยหอมทองก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับปลูกกล้วยหอมทอง
โดยปัญหาเรื ่องการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เป็นปัญหาที่เกษตรกรผู ้ปลูกกล้วยหอมทอง ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด และที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เปน็รูปธรรม จากการสอบถามประธานกลุ่ม
กล้วยหอมทองละแม และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองอำเภอละแม จังหวัดชุมพร รวม 3 ท่าน ได้
ทราบรายละเอียดปัญหาในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดเรียงตามผลกระทบของปัญหาได้ ดังนี้ 

1)  ปัญหาขาดน้ำในฤดูแล้ง (ส่วนใหญ่มีแหล่งน้ำ แต่ไม่เพียงพอ) 
2)  ปัญหาลมพัดแรงทำให้ใบกล้วยขาด ส่งผลกับคุณภาพของกล้วยหอมทอง 
3)  ปัญหากล้วยสุกก่อนกำหนดในฤดูหนาว  
4)  ปัญหาโคนกล้วยลอย ทำให้ต้องปลูกใหม่ทุกๆ 3 ปี 
5)  ปัญหาแมลงรบกวนช่วงผลอ่อน ทำให้กล้วยลาย ไม่สวย (เกิดบางช่วง) 
ด้วยเหตุนี้ ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ 

สำหรับปลูกกล้วยหอมทองกรณีศึกษาพ้ืนที่ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปลูกกล้วยหอมทอง ได้
นำไปใช้ในการประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายในการเตรียมรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)  เพ่ือรับทราบปัญหาสาเหตุการขาดแคลนน้ำในการปลูกกล้วยหอมทองพ้ืนที่ อำเภอละแม 

อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
2)  เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขหรือบรรเทา การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งของเกษตรกรผู ้ปลูก

กล้วยหอมทอง 
 

ประเด็นปัญหาของการวิจัย 
 

1) สาเหตุใดที ่เป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในการปลูกกล้วยหอมทองในพื ้นที่ 
อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

2) แนวแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งสำหรับปลูกกล้วยหอมทอง
กรณีศึกษาในพ้ืนที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อย่างไร 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การจัดการน้ำ คือ กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดหาและ

พัฒนา การจัดสรรและใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่
และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้
หมดไปซึ่งการจัดการน้ำนี้ ต้องเป็น “การจัดการแบบบูรณาการ” หรือไม่ก็ “การจัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน” นั้น มีหลักการ ที่สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการน้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยด้านใดด้าน
หนึ่งแบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้วจะต้องดำเนินการให้สอดผสมผสานแบบรวม
เป็นอันหนึ่งอันเดยีวกันอย่างที่เรียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิค และผู้คนในสังคม
ในชุมชนยอมรับ จึงคงจะนำไปสู่การจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำได้อย่างสัมพันธ์กันใน
ภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้ำ โดยมีวิธีคิดและดำเนินงานหลายด้านอย่าง
เป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะน้ำ ดิน และ
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึงประโยชน์คน
ส่วนใหญ่” ในลุ่มน้ำเป็นหลัก นี่คือการจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)  เพ่ือรับทราบปัญหาสาเหตุการขาดแคลนน้ำในการปลูกกล้วยหอมทองพ้ืนที่ อำเภอละแม 

อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
2)  เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขหรือบรรเทา การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งของเกษตรกรผู ้ปลูก

กล้วยหอมทอง 
 

ประเด็นปัญหาของการวิจัย 
 

1) สาเหตุใดที ่เป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในการปลูกกล้วยหอมทองในพื ้นที่ 
อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

2) แนวแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งสำหรับปลูกกล้วยหอมทอง
กรณีศึกษาในพ้ืนที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อย่างไร 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การจัดการน้ำ คือ กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการจัดหาและ

พัฒนา การจัดสรรและใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมตลอดถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำให้คงอยู่
และมีใช้อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้
หมดไปซึ่งการจัดการน้ำนี้ ต้องเป็น “การจัดการแบบบูรณาการ” หรือไม่ก็ “การจัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน” นั้น มีหลักการ ที่สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการน้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยด้านใดด้าน
หนึ่งแบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยหลักแล้วจะต้องดำเนินการให้สอดผสมผสานแบบรวม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่เรียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิค และผู้คนในสังคม
ในชุมชนยอมรับ จึงคงจะนำไปสู่การจัดการหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำได้อย่างสัมพันธ์กันใน
ภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้ำ โดยมีวิธีคิดและดำเนินงานหลายด้านอย่าง
เป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะน้ำ ดิน และ
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ “มุ่งถึงประโยชน์คน
ส่วนใหญ่” ในลุ่มน้ำเป็นหลัก นี่คือการจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
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การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน คือวิถีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของ
น้ำ ใช้น้ำอย่างพอประมาณมีเหตุผล เพื่อให้ทรัพยากรน้ำมีใช้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเตม็ที่ 
มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลักษณะ
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือทำลายแบบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน (ปราโมทย์ ไม้กลัด) 

แนวคิดสถานการณ์ภัยแล้ง ความหมายของภัยแล้ง กรมอุตุนิยมวิทยา (2562) ได้ให้
ความหมายของภัยแล้ง ว่า หมายถึง ภัยที่เกิดจากการ ขาดแคลนน้ำ ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานาน 
จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อ ชุมชน ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (2560) ได้ให้ความหมาย ของภัยแล้ง หมายถึงความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอัน
เกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่า ปกติหรือฝน ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่า ปกติและ
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการ ขาดแคลนน้ำ ดื่มน้ำ ใช้พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่
เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่ว ไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติ
ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทุกปี เนื่องจากลำน้ำที่สั้นและความเร็วกระแสน้ำสูง จึงมักเกิดการ
พังทลายและการกัดเซาะหน้าดิน น้ำไหลลงทะเลเร็วทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ได้แก่
พ้ืนทีลุ่่มน้ำสาขาต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำในเขตจังหวัดชุมพรการขาดน้ำจะรุนแรงใน
ฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ชุมชนบริโภคน้ำโดยซื้อน้ำขวดหรือถังน้ำในช่วงดังกล่าวพืชไร่
ที่ เพาะปลูกจะขาดน้ำ ได้รับความเสียหายมนุษย์และสัตว์ขาดแคลนน้ำ ดื่มน้ำใช้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีพรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 
หลายด้าน เช่น ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของ พ้ืนที่
ที่มีความแห้งแล้ง เป็นต้น 

แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งที่
คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น แจกน้ำ ให้ประชาชน ขุดเจาะน้ำ บาดาล สร้างศูนย์จ่ายน้ำ จัดทำ 
ฝนเทียม การแก้ปัญหาระยะยาว โดยพัฒนาลุ่มน้ำ เช่น สร้างฝาย เขื่อน ขุดลอกแหล่งน้ำ รักษาป่า
และปลูกป่า ให้ความร่วมมือและมี ส่วนร่วมมือในการจัดทำ และพัฒนาชลประทาน ศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2560) ได้กล่าวถึง วิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งการติดตาม
สภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติเตรียมพร้อมรับมือและ
วางแผนอพยพหากจำเป็น 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงพื ้นที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (2561) ได้ให้
ความหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Apprad) กรณีปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้ง คือ 
"พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ซ้ำซาก หรือปัญหาอื่นๆของทรัพยากรน้ำจำเป็นต้องได้รับการ
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แก้ไขเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พ้ืนที่ประสบปัญหา และความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ลดน้อยลง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ" ซึ่งมี
ปัจจัยที่นำมาใช้ในการพิจารณากรณีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ดังนี้ 

1)  ข้อมูลดาวเทียม สติติการเกิดภัยแล้งย้อนหลัง 
2)  สภาพการใช้ดิน ซึ่งพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
3)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
4)  พื้นที่นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญสูง โดยการให้ความสำคัญพื้นที่สอดคล้องนโยบาย

รัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
5)  ข่าวการเกิดภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง บริเวณท่ีไม่ได้มีบันทึกในสถิต ิ
6)  รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และกรรมการลุ่มน้ำ 

ทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา โมเดล แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สู่ความ
ยั่งยืน โคก หนอง นา โมเดล เป็น โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการที่
ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบซึ่งเป็น
แนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2563)  

การดูแลรักษาสวนกล้วยหอมทอง 
1)  การให้น้ำ ต้องให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน หน้าดินแห้ง  
2)  การใส่ปุ๋ย จะใส่หลงจากปลูกกล้วย 7 วัน ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย คอก แบ่งใส่ตามรอบ เมื่อ 

อายุกล้วยได้ 3 เดือน และ 6 เดือน เพ่ือการเจริญเติบโตของต้น  
3)  การกำจัดวัชพืช ทำโดยการถาก หรือบางทีก็จะปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ ถั่วลิสง ปอเทือง 

ฯลฯ  
4)  การกำจัดแมลงศัตรูพืช จะใช้น้ำหมักชีวภาพ นำมาใช้ฉีดที่ต้นกล้วย  
5)  การตัดแต่งหน่อ หลังจากปลูกกล้วยแล้วประมาณ 3-4 เดือน และ เมื่อกล้วยอายุได้ 7-8 

เดือน ต้องมีการไว้หน่อทดแทน เหลอไว้เพียง 2 หน่อ ตัดแต่งใบแก่หรือใบที่เป็น โรคออก ให้เหลือ
ประมาณ 7-9 ใบ  

6)  การค้ำยัน ค้ำกล้วยทุกต้นที่ออกปลีโดยค้ำบริเวณเครือและลำต้น 
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แก้ไขเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พ้ืนที่ประสบปัญหา และความรุนแรงที่เกิดขึ้น
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7)  การตัดปลี เมื่อปลีกล้วยบาน ต้องตัดปลีทิ้ง  
8)  การหุ้มเครือ หลังจากตัดปลีไปแล้ว 25-30 วัน ต้องทำการ หุ้มเครือด้วยถุงกระดาษ หรือ

ถุงพลาสติกสีฟ้า  
หลักการให้น้ำในการทำสวนกล้วยหอมทอง 
น้ำคือปัจจัยสำคัญที ่ส ุดของการทำสวนกล้วยหอมทองในปัจจุบ ันที ่สภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไปต้องจัดการดูแลเรื่องน้ำเพ่ือให้ได้ผลผลิตเต็มที่โดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 
K x Epan x Area  
K = ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของกล้วย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.0 ทุกระยะการเติบโต 
Epan = ค่าตัวเลขการระเหยของน้ำจากถาดระเหย (มิลลิเมตร/วัน) สามารถขอได้ที่สถานี

ตรวจสอบอากาศเกษตรกรมอุตุนิยมวิทยา โดยทั่วไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 - 6 มิลลิเมตร/วัน 
Area = พื้นที่ใต้ทรงพุ่มของกล้วยหอมทอง (ตาราเมตร) (พายอาร์กำลังสอง) 3.14 รัศมีพุ่ม

กล้วยเป็นเมตร ยกตัวอย่างเช่น  
กล้วยปลูกใหม่หลุมกล้วยหอมทองมีรัศมี 0.25 เมตร พ้ืนที่รอบพุ่มต้น  
= 3.14 x 0.25 x 0.25 ตารางเมตร ถ้าเดือนนั้นมีค่าการระเหยของน้ำเท่ากับ 5 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ำที่เราจะต้องให้/ต้น/วัน คือ  
= 1 x 5 x 3.14 x 0.25 x 0.25  
= 0.3125 ลิตร / ต้น / วัน คือควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการเติบโตในปริมาณ 

20 ลิตร ต่อพ้ืนที่ทรงพุ่ม 1 ตารางเมตร ในทุก 7 วัน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วยหอม

ทองกรณีศึกษาพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นการศึกษา เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และทำการสำรวจเปอร์เซ็นต์ เพื่อหาความสำคัญของปัจจัยหลัก 
โดยได้กำหนดระเบียบวิธีการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) ศึกษาจากเอกสาร Documentary (Research) โดยการสำรวจรวบรวมสังเคราะห์  
และวิเคราะห์ และวิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาค้นคว้ารายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 
บทความที่เกี่ยวข้อง กับแนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วยหอม
ทอง จากเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วารสาร จุลสาร 
รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
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2) ศึกษาจากการวิจัยภาคสนามทางมนุษย์วิทยา (Anthropological Fieldwork) เทคนิค
การเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ ่มตัวอย่างโดยไปสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
การจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In–depth Interview) โดยการ 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์ละแม นายก
สมาคมประชาสังคมชุมพร เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง โดยเลือก เป็นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) เพื่อให้ทราบแนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วย
หอมทองกรณีศึกษาพ้ืนที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร  

 (2) การจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย  (Focus Group) ในประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องที่ พบ
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กับผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  เพ่ือเติมประเด็น
ปัญหาข้อขัดข้องที่ได้รับให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

   

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับ
ปลูกกล้วยหอมทอง กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบ
ราย ละเอียด ข้อเสนอแนะดังนี้  

พื้นที่ที่เกษตรกรใช้ปลูกกล้วยหอมทองในอำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ เป็น
พ้ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คืออยู่บนพื้นที่ที่สูง บางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ การช่วยเหลือ
ภาครัฐในเขตพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการช่วยเหลือลักษณะที่เป็นรายๆ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ใน
ขณะเดียวกันพฤติกรรมในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ง 3 อำเภอจะไม่สอดคล้องกับการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ เพราะนอกเหนือจากปลูกกล้วยหอมทองแล้ว เกษตรกรนิยมปลูกยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ซึ่งในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจะมีพื้นที่ในการปลูกหลายสิบไร่ ทำให้
การขุดสระสาธารณะของภาครัฐไม่ตอบโจทย์กับปัญหานี้ สาเหตุสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง คือ ในพื้นที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำน้อยมาก ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในช่วง
หน้าแล้ง และจำเป็นสำหรับไม้ผลไม้เศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด กล้วยหอมทอง และ
อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำยังขาดการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือเพิ่มศักยภาพ ในการเพิ่มผลผลิต
ด้านการผลิตกล้วยหอมทอง หรือไม้ผลอ่ืน ๆ  และเพ่ิมทางเลือกในการผลิตพืช ให้มากขึ้น แม้ว่าที่ผ่าน
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การเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ ่มตัวอย่างโดยไปสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
การจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In–depth Interview) โดยการ 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์ละแม นายก
สมาคมประชาสังคมชุมพร เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง โดยเลือก เป็นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) เพื่อให้ทราบแนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วย
หอมทองกรณีศึกษาพ้ืนที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร  

 (2) การจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย  (Focus Group) ในประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องที่ พบ
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กับผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  เพ่ือเติมประเด็น
ปัญหาข้อขัดข้องที่ได้รับให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

   

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับ
ปลูกกล้วยหอมทอง กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบ
ราย ละเอียด ข้อเสนอแนะดังนี้  

พื้นที่ที่เกษตรกรใช้ปลูกกล้วยหอมทองในอำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ เป็น
พ้ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คืออยู่บนพื้นที่ที่สูง บางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ การช่วยเหลือ
ภาครัฐในเขตพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการช่วยเหลือลักษณะที่เป็นรายๆ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ใน
ขณะเดียวกันพฤติกรรมในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ง 3 อำเภอจะไม่สอดคล้องกับการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ เพราะนอกเหนือจากปลูกกล้วยหอมทองแล้ว เกษตรกรนิยมปลูกยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ซึ่งในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจะมีพื้นที่ในการปลูกหลายสิบไร่ ทำให้
การขุดสระสาธารณะของภาครัฐไม่ตอบโจทย์กับปัญหานี้ สาเหตุสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง คือ ในพื้นที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำน้อยมาก ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในช่วง
หน้าแล้ง และจำเป็นสำหรับไม้ผลไม้เศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด กล้วยหอมทอง และ
อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำยังขาดการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือเพิ่มศักยภาพ ในการเพิ่มผลผลิต
ด้านการผลิตกล้วยหอมทอง หรือไม้ผลอ่ืน ๆ  และเพ่ิมทางเลือกในการผลิตพืช ให้มากขึ้น แม้ว่าที่ผ่าน
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มาจะมีการศึกษาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งไว้ แต่ต้องระงับโครงการไป เนื่องจากมีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสูงมาก สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีการศึกษาหรือการวางแผนไว้ทั้ง เพ่ือ
วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรการอุปโภคบริโภค (บางโครงการมีประโยชน์
ด้าน การบรรเทาอุทกภัยด้วย) การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน  
เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ต้นน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้มีลักษณะเด่น เป็นพื้นที่ที่มีความลาด
ชันสูง และส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เนินเขา ปริมาณน้ำฝนที่ตก ในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์สูง อีกทั้งปัญหาที่พบใน
พ้ืนที่จะเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก จึงทำให้
เมือ่มีปริมาณฝนตกหนักในพ้ืนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มได้ง่ายในพ้ืนที่ต้นน้ำ ปริมาณน้ำที่ไหล
ลงสู่พ้ืนที่ราบชายฝั่งที่เป็นพ้ืนที่กลางน้ำและท้ายน้ำอย่างรวดเร็วฉับพลันท้าให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบ
ชายฝั่ง ดังนั้นจึงต้องชะลอน้ำที่อยู่บนเขาให้นานที่สุดก่อนที่จะลงทะเล โดยการทำลักษณะเป็นฝาย
แม้ว แต่ละร่องแต่ละแปลง แต่ละสวนแต่ละคน ถ้ามีน้ำลงตรงไหนก็ต้องมีฝายแม้ว มีฝาย ตอน ๆ หรือ
ระยะ 1 กิโลเมตรต่อ 1 ฝาย การแก้ไขปัญหาระยะยาว ต้องมีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงสภาพอุดม
สมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคง และสมดุลของน้ำธรรมชาติชะลอการไหลหลากของน้ำในช่วงฤดูฝน 
ป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี ่ยงภัยดินถล่ม และพื้นที่
เกษตรที่วิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน มีการนำร่องการชะลอน้ำใน พ้ืนที่เกษตรลาดชันและลุ่มน้ำสาขา 

 
การอภิปรายผล 

 
พื ้นที ่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ ส่วนใหญ่มีล ักษณะเป็นที ่ราบสูง

สลับซับซ้อนลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลและ
มหาสมุทรนำไอน้ำขึ้นมาทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและ
ความหนาวเย็นลงมา ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว  
ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 2,044 มิลลิเมตร โดยเดือนกรกฎาคม มีฝนตกมากที่สุดในรอบปี ปริมาณ
เฉลี่ย 170.4 มิลลิเมตร และฝนตกน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณเฉลี่ย 0.4 มิลลิเมตร รวม
จำนวนวันที่มีฝนตกตลอดทั้งปี 167 วัน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 27.1 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 21.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีค่าอุณหภูมิสูงสุด 
เฉลี่ย 28.2 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ย 25.6 องศาเซลเซียส ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำธุรกิจการค้าและประกอบอาชีพอ่ืน ๆ การใช้น้ำในการทำเกษตรใช้จาก
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แหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำจากแหล่งน้ำที ่สร้างขึ ้น  ได้แก่ สระ/บ่อ/ฝาย คลองชลประทาน และ 
น้ำบาดาล จากการศึกษาเกษตรกรมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร เกิดปัญหาภัยแล้งทาง
การเกษตร  
 แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วยหอมทองการแก้ไข
ระยะสั้น ๆ 
 1) กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน คือโครงการที ่ให้
เกษตรกรลงทุนกับภาครัฐ โดยเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ ต้องมีเอกสารสิทธิ์ มีพื้นที่อย่างน้อย 1 ไร่
สำหรับการขุดสระพ้ืนที่ 1 ไร่ (1,260 ลูกบาศก์เมตร รวมพ้ืนที่สำหรับกองดินที่ขุดขึ้นมา) ซึ่งเกษตรกร
ต้องลงทุน 2,500 บาท ภาครัฐจะขุดสระให้โดยมีความลึก 3 เมตร พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ แต่นโยบาย
ดังกล่าวเป็นนโยบายที่สร้างมาเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนั้นบางพื้นที่การใช้โครงการนี้จึงไม่
สามารถแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนได้ กล้วยหอมทองเป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะ แต่พ้ืนที่ที่เกษตรกร
ปลูกอยู่บนพื้นที่สูงและชันมาก ไม่มีแหล่งน้ำชลประทาน อาจจะต้องให้เกษตรกรลงทุนเพิ่มต่อจาก
โครงการนี้  
 2) เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ชัน ห่างไกลกับแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ทำให้การกักเก็บน้ำหรือการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นไปได้ยาก คิดว่าการปลูกกล้วย
หอมทองเป็นรอบแบบเดียวกันกับการปลูกกล้วยหอมทองของเพชรบุรี โดยวางแผนการปลูกให้ตรงกับ
ช่วงที่ฝนตก ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา  
 3) พื้นที่ที่เกษตรกรใช้ปลูกกล้วยหอมทองในอำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ 
เป็นพื้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คืออยู่บนพื้นที่ๆสูง บางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ การ
ช่วยเหลือภาครัฐในเขตพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการช่วยเหลือลักษณะที่เป็นรายๆมันเป็นเรื่ องที่ค่อนข้าง
ยาก ในขณะเดียวกันพฤติกรรมในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ง 3 อำเภอจะไม่สอดคล้อง
กับการช่วยเหลือของภาครัฐ เพราะนอกเหนือจากปลูกกล้วยหอมทองแล้ว เกษตรกรนิยมปลูก
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ซึ่งในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจะมีพื้นที่ในการปลูกหลายสิบ
ไร่ ทำให้การขุดสระสาธารณะของภาครัฐไม่ตอบโจทย์กับปัญหานี้ ดังนั้นเกษตรกรต้องแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นด้วย ขุดบ่อ ขุดสระ เพื่อเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน หาแหล่งน้ำจากธรรมชาติด้วยตนเอง เพ่ือ
ปริมาณนำ้ที่เพียงพอกับช่วงแล้ง 

4) การแก้ไขโดยการทำฝายน้ำล้นในคลอง ห้วย ระยะทาง 3 กิโลเมตรกั้นครั้งหรือทำฝาย
แม้วในทางน้ำธรรมชาติ เพ่ือกักเก็บน้ำและเพ่ิมความชื้นในดิน หรือในกรณีที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ 
เช่น ห้วย คลอง ต้องขุดคลองไส้ไก่ แล้วก็ขุดแบบหลุมขนมครก ต่อไปความชื้นจะมี ถ้าน้ำมาก็ได้เก็บ
ไว้ตรงนี้ การจัดการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อขอเจาะบาดาลจากทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้เพียงพอกับ
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แหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำจากแหล่งน้ำที ่สร้างขึ ้น  ได้แก่ สระ/บ่อ/ฝาย คลองชลประทาน และ 
น้ำบาดาล จากการศึกษาเกษตรกรมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร เกิดปัญหาภัยแล้งทาง
การเกษตร  
 แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วยหอมทองการแก้ไข
ระยะสั้น ๆ 
 1) กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน คือโครงการที ่ให้
เกษตรกรลงทุนกับภาครัฐ โดยเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ ต้องมีเอกสารสิทธิ์ มีพื้นที่อย่างน้อย 1 ไร่
สำหรับการขุดสระพ้ืนที่ 1 ไร่ (1,260 ลูกบาศก์เมตร รวมพ้ืนที่สำหรับกองดินที่ขุดขึ้นมา) ซึ่งเกษตรกร
ต้องลงทุน 2,500 บาท ภาครัฐจะขุดสระให้โดยมีความลึก 3 เมตร พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ แต่นโยบาย
ดังกล่าวเป็นนโยบายที่สร้างมาเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนั้นบางพื้นที่การใช้โครงการนี้จึงไม่
สามารถแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนได้ กล้วยหอมทองเป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะ แต่พ้ืนที่ที่เกษตรกร
ปลูกอยู่บนพื้นที่สูงและชันมาก ไม่มีแหล่งน้ำชลประทาน อาจจะต้องให้เกษตรกรลงทุนเพิ่มต่อจาก
โครงการนี้  
 2) เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ชัน ห่างไกลกับแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ทำให้การกักเก็บน้ำหรือการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นไปได้ยาก คิดว่าการปลูกกล้วย
หอมทองเป็นรอบแบบเดียวกันกับการปลูกกล้วยหอมทองของเพชรบุรี โดยวางแผนการปลูกให้ตรงกับ
ช่วงที่ฝนตก ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา  
 3) พื้นที่ที่เกษตรกรใช้ปลูกกล้วยหอมทองในอำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ 
เป็นพื้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คืออยู่บนพื้นที่ๆสูง บางพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ การ
ช่วยเหลือภาครัฐในเขตพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการช่วยเหลือลักษณะที่เป็นรายๆมันเป็นเรื่ องที่ค่อนข้าง
ยาก ในขณะเดียวกันพฤติกรรมในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ง 3 อำเภอจะไม่สอดคล้อง
กับการช่วยเหลือของภาครัฐ เพราะนอกเหนือจากปลูกกล้วยหอมทองแล้ว เกษตรกรนิยมปลูก
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ซึ่งในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจะมีพื้นที่ในการปลูกหลายสิบ
ไร่ ทำให้การขุดสระสาธารณะของภาครัฐไม่ตอบโจทย์กับปัญหานี้ ดังนั้นเกษตรกรต้องแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นด้วย ขุดบ่อ ขุดสระ เพื่อเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน หาแหล่งน้ำจากธรรมชาติด้วยตนเอง เพ่ือ
ปริมาณนำ้ที่เพียงพอกับช่วงแล้ง 

4) การแก้ไขโดยการทำฝายน้ำล้นในคลอง ห้วย ระยะทาง 3 กิโลเมตรกั้นครั้งหรือทำฝาย
แม้วในทางน้ำธรรมชาติ เพ่ือกักเก็บน้ำและเพ่ิมความชื้นในดิน หรือในกรณีที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ 
เช่น ห้วย คลอง ต้องขุดคลองไส้ไก่ แล้วก็ขุดแบบหลุมขนมครก ต่อไปความชื้นจะมี ถ้าน้ำมาก็ได้เก็บ
ไว้ตรงนี้ การจัดการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อขอเจาะบาดาลจากทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้เพียงพอกับ
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การใช้น้ำ ทั้งนีย้ังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย กล่าวคือพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ช่วยพ้ืนที่
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

5) เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองควรเตรียมความพร้อมโดยการปลูกพืชคลุมดิน เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ดินร้อนเกินไป ช่วยลดการระเหยของความชื้นในดินได้มาก ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  แล้วค่อย
ลดพืชที่ปลูกเสริมออก เพ่ือให้พืชหลักได้โต ซึ่งบรรเทาภัยแล้งได้ระดับหนึ่ง 

6) การเก็บน้ำไว้บริเวณรอบต้นกล้วย ก็คือแทนที่จะให้ดินบริเวณนั้นมันร้อน โดยไม่มีอะไร
บดบัง โดยการนำปล่องบ่อ (วงบ่อ) ไปตั้งรอบต้นกล้วย เอาน้ำใส่ในปล่องบ่อ เพ่ือเก็บความชื้น เพราะ
ถ้าปล้องบ่อมีน้ำ พ้ืนที่ใต้ดินจะเย็นไปด้วย ต้นกล้วยจะมีความชื้นไปด้วย โดยใช้น้ำฝน จะบรรเทาไปได้
ระยะหนึ่ง  

แนวทางการแก้ปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปลูกกล้วยหอมทองการแก้ไข
ระยะยาว 

1) เพ่ิมป่าต้นน้ำโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการปลูกป่า ได้ประโยชน์ 
(1) ไม้ใช้สอย สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น นำมาสร้างบ้าน ทำเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบ

เสียม ทำหัตถกรรม หรือกระท่ังใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฟืน) ในการหุงต้ม 
 (2) เป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เป็นพืชที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ซึ่งควรปลูกพืช

หลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำและไม่แน่นอน 
 (3) นำมาเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร 
 (4) ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 

จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน้ำฝน 
2) หาวิธีกักน้ำในพื้นที่ตัวเอง เช่น การขุดบ่อ การขุดสระ เพื่อเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน  

เพื่อปริมาณเพียงพอกับช่วงแล้ง ภาครัฐอาจจะต้องช่วยสนับสนุน เรื่องค่าขุดบ่อ เช่น โคก หนอง นา 
โมเดล 

3) ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยหลักทฤษฎีใหม่ “โคก 
หนอง นา โมเดล”  

4) ชะลอน้ำติดอยู่บนเขาให้นานที่สุดก่อนที่จะลงทะเล ทำลักษณะเป็นฝายแม้ว แต่ละร่อง
แต่ละแปลง แต่ละสวนแต่ละคน ถ้ามีน้ำลงตรงไหนก็ต้องมีฝายแม้ว มีฝาย ตอน ๆ ภายในระยะยาว 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ยั่งยืน เกษตรกรต้องลงทุนขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอง
ก่อน จากนั้นให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชจากเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน โดยเลือกพืชที่เก้ือกูลซึ่ง
กันและกันและสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ด้วย ทั้งนี้ให้อิงแนวทางจากพระราชดำริการ
พัฒนาป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน 
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น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ  เกษตรกรต้องรับรู้ปริมาณ
น้ำฝนในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถวางแผนการปลูกพืช การใช้น้ำ การกำหนด Zoning ภาค
การเกษตร ซึ่งปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองเองก็เกิดปัญหาเพราะพื้นที่ที่ปลูกในปัจจุบัน
ไม่เหมาะสมกับการปลูกกล้วยหอมทอง นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับพื้นที่ของเกษตรกร ในช่วง
แรกจะค่อนข้างลำบากเพราะเพ่ิงเริ่มเปลี่ยนแปลง ระยะหลังเมื่อระบบนิเวศบริเวณนั้นดีขึ้น เกษตรกร
ก็จะไม่ต้องจัดการอะไรมากแล้ว  นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้ว ยังเป็นการเติมป่า
ให้กบัพื้นท่ี ซึ่งเดิมพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำ เท่ากับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

 
ข้อแสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 
1) ระยะสั้น เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น เช่น การ

จัดหาน้ำ ขุดบ่อ ขุดสระ ทำฝายเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ประชาชนเพื่อใช้สำหรับอุปโภค บริโภค 
มีการทำฝนเทียม ขุดเจาะน้ำบาดาล หรือผู้นำน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ เป็นตัน 

2) ระยะยาว หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการการทำงานรวมกัน เพ่ือวางแผนการใช้น้ำ 
และจัดสรรน้ำสำหรับภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน บริหาร
ทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพ วางแผนการจัดการลุ่มน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่จะใช้ รวมทั้งปริมาณน้ำกัก
เก็บไว้ใช้เพียงพอเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1) กรมชลประทานต้องเข้ามาแก้ไข ระบบน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำ  ระบบฝาย 
และการเก็บกักน้ำหลักใหญ่ๆ ก็คือโคกหนองนา ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับพ้ืนที่ ระดับชุมชน  

  (2) หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญของตัวปัจจัยการผลิตเรื่องน้ำ การแก้ไข ห้วย 
หนอง คลอง บึง 

 (3) ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐ สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินจังหวัดชุมพรเข้ามา
ช่วยเหลือและเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
ทั้งในด้านการจัดรูปที่ดินการ วิเคราะห์ดิน การจัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนแหล่งทุน ผ่านกองทุนปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกร  

 3) พฤติกรรมของประชาชน คือ ไม่ค่อยเชื่อ จนกว่าจะได้เห็นของจริง นั้นหมายถึงต้องมีคน
ทำจริงและสำเร็จก่อน รวมทั้งการขาดการเสียสละ เสียสละใน ที่นี้หมายถึง ทรัพย์สิน พื้นที่ เวลา 
รวมถึงความร่วมมือ 
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น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ  เกษตรกรต้องรับรู้ปริมาณ
น้ำฝนในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถวางแผนการปลูกพืช การใช้น้ำ การกำหนด Zoning ภาค
การเกษตร ซึ่งปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองเองก็เกิดปัญหาเพราะพื้นที่ที่ปลูกในปัจจุบัน
ไม่เหมาะสมกับการปลูกกล้วยหอมทอง นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับพื้นที่ของเกษตรกร ในช่วง
แรกจะค่อนข้างลำบากเพราะเพ่ิงเริ่มเปลี่ยนแปลง ระยะหลังเมื่อระบบนิเวศบริเวณนั้นดีขึ้น เกษตรกร
ก็จะไม่ต้องจัดการอะไรมากแล้ว  นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้ว ยังเป็นการเติมป่า
ให้กบัพื้นท่ี ซึ่งเดิมพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำ เท่ากับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

 
ข้อแสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 
1) ระยะสั้น เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น เช่น การ

จัดหาน้ำ ขุดบ่อ ขุดสระ ทำฝายเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ประชาชนเพื่อใช้สำหรับอุปโภค บริโภค 
มีการทำฝนเทียม ขุดเจาะน้ำบาดาล หรือผู้นำน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ เป็นตัน 

2) ระยะยาว หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการการทำงานรวมกัน เพ่ือวางแผนการใช้น้ำ 
และจัดสรรน้ำสำหรับภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน บริหาร
ทรัพยากรน้ำให้มีคณุภาพ วางแผนการจัดการลุ่มน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่จะใช้ รวมทั้งปริมาณน้ำกัก
เก็บไว้ใช้เพียงพอเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1) กรมชลประทานต้องเข้ามาแก้ไข ระบบน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำ  ระบบฝาย 
และการเก็บกักน้ำหลักใหญ่ๆ ก็คือโคกหนองนา ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับพ้ืนที่ ระดับชุมชน  

  (2) หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญของตัวปัจจัยการผลิตเรื่องน้ำ การแก้ไข ห้วย 
หนอง คลอง บึง 

 (3) ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐ สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินจังหวัดชุมพรเข้ามา
ช่วยเหลือและเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
ทั้งในด้านการจัดรูปที่ดินการ วิเคราะห์ดิน การจัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนแหล่งทุน ผ่านกองทุนปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกร  

 3) พฤติกรรมของประชาชน คือ ไม่ค่อยเชื่อ จนกว่าจะได้เห็นของจริง นั้นหมายถึงต้องมีคน
ทำจริงและสำเร็จก่อน รวมทั้งการขาดการเสียสละ เสียสละใน ที่นี้หมายถึง ทรัพย์สิน พื้นที่ เวลา 
รวมถึงความร่วมมือ 
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นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

อิทธิพล Covid-19 ตอ่การบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม 
ในอำเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     พีรวิชญ์  ชินบุตร* 
 

บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม  ใน
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพล Covid-19 ต่อ
การบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2) เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้ประกอบห้องจัดเลี้ยง ภายในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โรงแรมบรรจงบุรี โรงแรมวังใต้ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทและโรงแรมนิภาการ์
เด้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้วิธีการ (Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
โดยจะครอบคลุมในประเด็นอิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมใน 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการการศึกษาพบว่า อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริการจัดเลี้ยงใน
โรงแรม ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ที่ได้จากการจัดเลี้ยงนั้นส่งผลดีต่อ
ระบบบัญชีภายในของ โรงแรมในเรื่อง กระแสเงินสด (Cash Flow) ทำให้เกิดการหมุนเวียนการเงิน
ของโรงแรมดีมากขึ้น การบริการงาน จัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรม มีการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน
เป็นอย่างด ีเพราะมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในสัญญาการจัดเลี้ยงขึ้นมาชัดเจน เรื่องการให้เครดิต
การชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและฝ่ายจัดเลี้ยง เช่น ลูกค้าต้องมีการชำระเงินมัดจำ
ล่วงหน้า 30% เมื่อมีการยืนยันจัดงานเลี้ยงกับทางโรงแรม  ซึ่งเป็นการรับประกันรายได้ที่โรงแรมจะ
ได้รับอย่างแน่นอน และเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจจากสัญญาจัดเลี้ยงของโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าไม่
ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ การบริการงานจัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอด
ทั้งปี และการขายห้องจัดเลี้ยงยังมีความแน่นอนมากกว่าขายห้องพักที่อาจถูกยกเลิกได้ง่ายมากกว่า  
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หากมีความอ่อนไหวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิกฤตการณ์โรคระบาด และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่
ทำให้ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยว ยกเลิกการเดินทางและยกเลิกการจองห้องพัก สำหรับการบริหารความ
เสี ่ยงในการทำแผนธุรกิจเคเทอริ ่งสำหรับนักจัดเลี ้ยงอิสระ  การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

(Marketing Strategy) ที่ชัดเจน พร้อมทั้งมี แผนการปฏิบัติงานบริหารจัดการปัจจัยต่าง  ๆ ในทาง
การตลาด (Marketing Mixed) เพื่อมาเติมเต็มหรือมาทดแทนความไม่แน่นอนของสถานการณ์การ
ระบาดของ Covid-19 ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งผู้วิจัยได้จำแนกปัจจัย
ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ผลการศึกษาอิทธิพล Covid-19 การบริการจัดเลี้ยง ในโรงแรมในอำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า บริหารงานโดยการเพ่ิมกลยุทธ์ ขยายตลาด
การจัดเลี ้ยงในโรงแรมให้มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อเป็นช่องทางการเพิ ่มรายได้ให้กับโรงแรมอีกทางหนึ่ง 
นอกเหนือจากการขายห้องพักเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะการให้บริการงานจัดเลี้ยง นอกสถานที่  
(Off-Premise Catering) มีกลยุทธ์ขยายตลาดให้มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่จัดงาน 
อย่างไรก็ตาม ก็มีปัจจัยเรื่องกลไกการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจจัดเลี้ยงที่มีผู้ให้บริการงานจัด
เลี้ยงจำนวนหลายประเภท (Type of Caterer) เช่นผู้ให้บริการงานจัดเลี้ยงประเภทศูนย์ประชุมฯ ผู้
ให้บริการงานจัดเลี้ยงประเภทร้านอาหาร ผู้ให้บริการ งานจัดเลี้ยงประเภทบริษัทรับจัดเลี้ยงแบบ
อิสระ หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการงานจัดเลี้ยงประเภทโรงแรมด้วยกันเองก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย
ภายนอกของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งสอดคล้องกับการบริการงานจัดเลี ้ยงมี
ความสำคัญต่อการสร้างรายได้และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจโรงแรมมากถึง 70% ของรายได้รวม
ทั้งหมดของโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมที่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีห้องจัดเลี้ยงจำนวนมาก 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า ความสำคัญของประเภทที่มีความเสี่ยงที่สถานประกอบการให้บริการงานจัดเลี้ยงในธุรกิจ
โรงแรมจำเป็นและละเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานให้
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการ
ของโรงแรม และรักษาชื่อเสียงของโรงแรมในระยะยาว เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความเป็นเลิศ เพ่ือส่งมอบบริการชั้นยอดให้ลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ ตราตรึงใจลูกค้า และกลับมาใช้
บริการจัดเลี้ยงของโรงแรม มาเป็นลูกค้าประจำเพื่อลดอิทธิพล Covid-19 และปัจจัยด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะมีผลต่อการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงขององค์การ โดยทางโรงแรมฯ มีการกำหนดกฎระเบียบเริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็น
พนักงานของโรงแรม จะต้องมีการลงนามความเข้าใจร่วมกันของหน้าที่พนักงานกับองค์การในเรื่อง
จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานที่เป็นทั้ง ระดับองค์การ โดยมีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด 

อิทธิพล Covid-19 ตอ่การบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม 
ในอำเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     พีรวิชญ์  ชินบุตร* 
 

บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม  ใน
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพล Covid-19 ต่อ
การบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2) เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้ประกอบห้องจัดเลี้ยง ภายในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โรงแรมบรรจงบุรี โรงแรมวังใต้ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทและโรงแรมนิภาการ์
เด้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้วิธีการ (Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
โดยจะครอบคลุมในประเด็นอิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมใน 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการการศึกษาพบว่า อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริการจัดเลี้ยงใน
โรงแรม ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ที่ได้จากการจัดเลี้ยงนั้นส่งผลดีต่อ
ระบบบัญชีภายในของ โรงแรมในเรื่อง กระแสเงินสด (Cash Flow) ทำให้เกิดการหมุนเวียนการเงิน
ของโรงแรมดีมากขึ้น การบริการงาน จัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรม มีการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน
เป็นอย่างด ีเพราะมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในสัญญาการจัดเลี้ยงขึ้นมาชัดเจน เรื่องการให้เครดิต
การชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและฝ่ายจัดเลี้ยง เช่น ลูกค้าต้องมีการชำระเงินมัดจำ
ล่วงหน้า 30% เมื่อมีการยืนยันจัดงานเลี้ยงกับทางโรงแรม  ซึ่งเป็นการรับประกันรายได้ที่โรงแรมจะ
ได้รับอย่างแน่นอน และเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจจากสัญญาจัดเลี้ยงของโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าไม่
ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ การบริการงานจัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอด
ทั้งปี และการขายห้องจัดเลี้ยงยังมีความแน่นอนมากกว่าขายห้องพักที่อาจถูกยกเลิกได้ง่ายมากกว่า  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เช่น จริยธรรม และจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งสืบเนื่องจาก
นโยบายหลักนิติธรรมขององค์การซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญถึงความรับผิดชอบทาง
กฎหมายและกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับธรรมเนียมและมาตรฐานความเท่าเทียม ความโปร่งใส และ
ความยุติธรรม ในการใช้กฎหมายขององค์การ 
 
คำสำคัญ:  Covid-19, การบริหารจัดการ, ห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม, สุราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 

 ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของ
ประเทศ นับเป็นจังหวัดหนึ ่งที ่ม ีประวั ต ิศาสตร์ยาวนาน มีจ ังหวัดที ่อยู ่ต ิดกัน ได้แก่ ช ุมพร 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมี
สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที ่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั ่ง มีพื ้นที่
ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ในทางกลับกันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  
 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ที่2927/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มสถานการณ์ท่ีดีขึ้นโดยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน
กว่า 14 วันแล้ว จึงให้โรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.
2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักลักษณะเดียวกันทุกแห่ง เปิดให้บริการ
เฉพาะห้องพักและห้อง อาหารหรือร้านอาหาร โดยให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าพักทุกรายมีจุดบริการล้าง
มือด้วยสบู่หรือแอลกออล์เจลและผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา ส่วนร้านอาหารภายในโรงแรมห้ามมิให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามจัดบริการ
อาหารบุฟเฟ่ต์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จากสถานการณ์
ดังกล่าวผู้ประกอบการโรงแรมจึงได้ ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมประสบปัญหาน้อยที่สุดจึง
ได้กำหนดปัจจัยส่วนประสมการตลาด เป็นเครื่องมือ หรือปัจจัยทางการตลาดที่ผู้ประกอบการและ
นักการตลาดใช้ควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการ ดังน้ัน  
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง การสร้างข้อเสนอขายทางการตลาดบริการ  ท่ี
ผู้ประกอบการ สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวังที่ได้จาก
ประสบการณ์การใช้บริการและมีความพึงพอใจที่มากกว่าความคาดหวัง องค์ประกอบของส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดและการ
สื่อสารทางการตลาด บุคลากรหรือ พนักงาน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การประกอบ
ธุรกิจภาคบริการ เป็นการยากที่จะคาดหวังในด้านผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นโรงแรมจึง
คำนึงถึงเครื่องมือที่ช่วยให้การบริการจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และสร้างความ
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ประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม จึงต้องมีการกลยุทธ์ทางการตลาด 7P มาใช้ในการ
ให้บริการภายในโรงแรมซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 คุณภาพการให้บริการในองค์กรจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการบริการที่มีคุณภาพ 
การบริการที่มีการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดี มีความสะดวกสบาย และตอบสนองสิ่งที่ผู ้รับบริการ
ต้องการได้ดี คุณภาพการให้บริการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การให้บริการมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับรู้และความรู้สึกนึกคิด แนวทัศนคติ ให้เกิดภาพลักษณ์ต่อสิ่ งที่
ได้พบเห็น การให้บริการที่มีคุณภาพ ย่อมก่อให้เกิดความถึงพอใจ และประทับใจต่อผู้มาใช้บริการเป็น
ผลทำให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความจงรักภักดีและเกิดการบอก
ต่อ และใช้บริการซ้ำในครั้งต่อไปอีกด้วย 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัด
เลี้ยงในโรงแรมใน อำเภอเมือง  สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการวจิัย
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโรงแรมในการนำข้อมูลไปปรับปรุงด้านการให้บริหารและ
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1)  เพื่อศึกษาอิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง
ภายในโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น จังหวัดสุราษฎร์มีการเจริญเติบโต
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ในเดือนธันวาคมปี 2019 โรคโควิด 19 มีการระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโร ค
อุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะ ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศทั่วโลกเป็นสาเหตุทำให้นักท่องเที ่ยวต้องตกเลิกการจองห้องพัก และการแจ้งคืน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประกาศเลื่อนการดินทางมายังประเทศไทย ดังนั้นทำให้การบริการจัดเลี้ยง
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ประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม จึงต้องมีการกลยุทธ์ทางการตลาด 7P มาใช้ในการ
ให้บริการภายในโรงแรมซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 คุณภาพการให้บริการในองค์กรจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการบริการที่มีคุณภาพ 
การบริการที่มีการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดี มีความสะดวกสบาย และตอบสนองสิ่งที่ผู ้รับบริการ
ต้องการได้ดี คุณภาพการให้บริการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การให้บริการมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับรู้และความรู้สึกนึกคิด แนวทัศนคติ ให้เกิดภาพลักษณ์ต่อสิ่ งที่
ได้พบเห็น การให้บริการที่มีคุณภาพ ย่อมก่อให้เกิดความถึงพอใจ และประทับใจต่อผู้มาใช้บริการเป็น
ผลทำให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความจงรักภักดีและเกิดการบอก
ต่อ และใช้บริการซ้ำในครั้งต่อไปอีกด้วย 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัด
เลี้ยงในโรงแรมใน อำเภอเมือง  สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการวจิัย
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโรงแรมในการนำข้อมูลไปปรับปรุงด้านการให้บริหารและ
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1)  เพื่อศึกษาอิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง
ภายในโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น จังหวัดสุราษฎร์มีการเจริญเติบโต
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ในเดือนธันวาคมปี 2019 โรคโควิด 19 มีการระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโร ค
อุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะ ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศทั่วโลกเป็นสาเหตุทำให้นักท่องเที ่ยวต้องตกเลิกการจองห้องพัก และการแจ้งคืน
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ในโรงแรมรวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ซบเซาลง เนื่องจากรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินปิดประเทศ 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการกำหนดกรอบแนวคิดวิจัยนั้นจะช่วยให้ผู้วิจัยได้
กำหนดกระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นรูปแบบ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1) ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบห้องจัดเลี้ยงภายใน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู ้ประกอบห้องจัดเลี้ยงภายใน 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 แห่ง 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (1) ผู้วิจัยมีหนังสือถึงผู้บริหารโรงแรมขอความอนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (2) การรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนแล้วนำมาวิเคราะห์ 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลมาจำแนกตามประเด็นที่ศึกษาโดยใช้วิธีการ (Content Analysis) และนำเสนอ

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยจะครอบคลุมในประเด็นอิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง
ภายในโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 

 
 

อิทธิพล 
โควิด 19  

กระบวนการวิจัย 
- แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องในการบริหาร
จัดการห้องจัดเลี้ยงใน
โรงแรม 

- ปัจจัยความสำเร็จในการ
บริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง
ในโรงแรม 

- แนวทางปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 
- ประยุกต ์ใช ้ก ับธ ุรก ิจการ

บริหารจัดการห้องจัดเลี้ยง 
- ความคงอยู่อย่างยั่งยืนของ

การบริหารจัดการห้องจัด
เลี้ยง 
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ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่องอิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู ้ว ิจัยจะได้นำเสนอผลการวิจัยตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี้   

1) สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมโรงแรมเนื่องจาก

มาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ COVID-19 ของแต่ละประเทศเน้นการ Lockdown ปิดพื้นที่
เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อซึ่งมาตรการนี้ยังรวมถึงการไม่ให้มีการเดินทางข้ามเขต ข้ามรัฐ รวมทั้ง
ข้ามประเทศและแน่นอนว่าเมื่อไม่มีการเดินทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย่อมได้รับผลกระทบเป็น
อุตสาหกรรมแรกๆ วิกฤตครั้งนี้เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับประเทศไทยมีการประมาณการ
ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2563 จะมีรายได้ 1.12 ล้านล้านบาทลดลงถึง 1.89 
ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีรายได้รวม 3.01 ล้านบาทจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมาเมืองไทยในปี 2563 คาดว่าจะลดจำนวนลงเหลือเพียง 16 ล้านคนลดลงจากปีที่แล้วที่มี
จำนวน 39.8 ล้านคนส่วนตลาดในประเทศจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะอยู่
ที่ 60 ล้านคน-ครั้งลดลงจากปีที่แล้วที่จำนวน 167 ล้านคน-ครั้ง สรุปคือจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หายไป 23.8 ล้านคนและนักท่องเที่ยวในประเทศไทยหายไป 107 ล้านคน-ครั้ง (ที่มา: การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากวิกฤต  COVID-19 ทำให้เกิด New 
Normal ด้านมาตรฐานสุขอนามัยในอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
โรงแรมจำนวนกว่า 32,564 โรงแรม (นับเฉพาะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) คิดเป็นจำนวน
ห้องพักกว่า 1.63 ล้านห้องทั่วประเทศ (สมาคมโรงแรมไทย) เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงจากผลกระทบของการที่ต้องระมัดระวังตัวเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
COVID-19 อยู่เสมอทำให้เกิดความเคยชินและเกิดทัศนคติต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
สุขอนามัยที่เปลี่ยนไปมีการใส่ใจกับความสะอาดของโรงแรมทีจ่ะเข้าพักมากขึ้น ใส่ใจในความสะอาด
ของอาหารและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางของโรงแรมด้านสุขอนามัยมากขึ้นประเทศไทย
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอย่าง
มาก ซึ่งทำมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละปี เป็นจำนวนมาก 
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามา
ในประเทศมีจำนวน 38 ล้านคน มีมูลค่าในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวถึง 1.87 ล้านล้านบาท ในปี 
2562 ม.ค. -ส.ค. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนสูงสุดอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ คิดเป็น 76% ของ
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ผลการศึกษา 
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จำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ ด้วยภูมิประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และ 
ศักยภาพของการให้บริการในด้านโรงแรม ที่พัก ที่มีความสะดวกสบายและความหลากหลายรองรับ 
ผู้ใช้บริการ ธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ยังสามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่ างต่อเนื่องการจัดตั้งธุรกิจ
โรงแรม ในภาคใต้ตลอดปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 44% อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวนการ
จัดตั้งธุรกิจลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 21% แต่มีการเพิ่มทุน อย่างต่อเนื่องในปี 
2562 เข้ามาแทน โดยมีการเพิ่มทุนเพ่ิมข้ึน 7.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา แสดงให้
เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในปี 2561 ทั้งนี้ ต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรม สูงสุดในภาคใต้ 
ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไอซ์แลนด์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในภาคใต้ จากข้อมูลสรุปสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวในประเทศปี 2562 

ธุรกิจโรงแรม ถือเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะภาคใต้
ของประเทศไทย นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ จากการ
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ และติดอันดับโลกกระจาย
อยู่ในหลาย ๆ จังหวัด โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ปี 
2561 ประมาณ 9.2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.6 % ของมูลค่าท้ังหมด นอกจากนี้
ความได้เปรียบด้านราคาห้องพักและค่าครองชีพของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูง มีความคุ้มค่าเงิน และมี
ความสะดวก ใน การคมนาคมขนส่งหลายๆด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และ
อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา พำนัก ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยิ่ง
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจ ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้ว และผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ทีเล็งเห็นโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ ประเภทนี้ ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านจำนวนผู้ประกอบการ จำนวน
โรงแรม และจำนวนห้องพัก ตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ซึ่ งในอดีต นักท่องเที่ยวและ
โรงแรมมักจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ เช่นภูเก็ต และพัทยา เนื่องจากเปน็
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม จากการกระตุ้นให้
เกิดการท่องเที่ยวของภาครัฐผ่านนโยบายและโครงการต่าง  ๆ ในการให้สิทธิพิเศษ และการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวในหลายๆ จังหวัด ผนวกกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการ
ท ่องเท ี ่ยว ย ิ ่ งกระต ุ ้นให ้ เก ิดการลงท ุนขยายธ ุรก ิจโรงแรม เพ ิ ่มข ึ ้นในจ ังหว ัดท ่องเท ี ่ยว  
ต่าง ๆ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และกระบี่ เป็นต้น ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม 
ส่วนใหญ่รายได้หลักมาจาการขายห้องพัก คิดเป็นสัดส่วน 65-70% ของรายได้รวม และรายได้จาก
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นสัดส่วน 25% ของรายได้รวม (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและเกรดของ
โรงแรม ซึ่งอาจมี สัดส่วนรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า) โดยธุรกิจโรงแรมใน 14 จังหวัด 
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ภาคใต้ของไทย มีรายได้ปี 2561 อยู่ที่ 62,243 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ถึง 9.05% และมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แต่ความสามารถใน การทำกำไรของนิติบุคคล
ขนาดใหญ่ถือว่าสูงกว่านิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก แนวโน้มการประกอบธุรกิจโรงแรม จะ
ขับเคลื ่อนโดยกลไกสำคัญด้านการท่องเที ่ยวเป็นหลัก ทั ้งด้านจำนวนและรายได้ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย และนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรูปแบบ
การลงทุนในธุรกจิ ดังกล่าว มีแนวโน้มการขยายจำนวนโรงแรม ทั้งโรงแรมในเครือขนาดใหญ่ของไทย
และตา่งชาติ (5 ดาว ขึ้นไป) โรงแรม 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจุบันโรงแรมมิได้เป็นเพียงสถานที่พักแรมแต่ยังเป็นศูนย์กลางการชุมนุมทางสังคมการ
สังสรรค์พักผ่อน ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่มีหลากหลายมากขึ้น รูปแบบการบริหารจัดการได้กลายเป็น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีแบบแผนทำงานและวิธีการเฉพาะตัวการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่อุตสาหกรรมโรงแรมยังคงเติบโดและ
ขยายตัวได้ดีในภาพรวม นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 (โควิด-19) กระทบไปทั่วโลก กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
บริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และการโดยสาร เพราะเป็นธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการเดินทาง การ
เคลื่อนย้ายของคน การใช้ของสาธารณะ เมื่อผู้คนงดเว้นการเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อลดการพบปะ
ผู้คน จึงได้รับผลกระทบประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของใน
ประเทศ เจ้าของธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรับมือตั้งแต่ต้น แต่อย่างที่ทราบว่า ผู้ประกอบการ
ยังต้องพึ่งพาตัวเองอย่างมาก แล้วจะทำอย่างไรให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้แบบไม่ต้องปิดกิจการ โดย
ผู้บริหารโรงแรมได้เสนอมุมมองทางเลือกทางรอดสำหรับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะการบริการจัดเลี้ยง
ในโรงแรม 
 (1) การเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าใหม่ จากนโยบายหนึ่งของภาครัฐและ
หน่วยงานสาธารณสุขคือ “การสนับสนุนให้คนอยู่กับบ้าน” อย่าพยายามออกไปข้างนอกเพราะจะตก
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแน่นอนว่าเมื่ออยู่บ้านปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ “อาหารการกิน” เมื่อ
คนออกจากบ้านไม่ได้นี่จึงเป็นโอกาสของ “ผู้ให้บริการ FOOD DELIVERY” ต่าง ๆ ซึ่งผลสำรวจพบว่า
จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้ยอดการสั่ งอาหาร Online เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ
ตัวอย่างจากกรณีของ Grab Food ที่มียอดการใช้บริการ Delivery เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่า ในช่วงก่อนหน้า
วิกฤต COVID-19 ทางโรงแรมเริ่มที่จะมีแนวคิดในการขยายตลาดอาหารของโรงแรมไปสู่การขายผ่าน 
Food Delivery ต่าง ๆ เพื่อหาช่องทางการสร้างรายได้ให้โรงแรมเพ่ิมและขยายฐานลูกค้าของโรงแรม 
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ภาคใต้ของไทย มีรายได้ปี 2561 อยู่ที่ 62,243 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ถึง 9.05% และมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แต่ความสามารถใน การทำกำไรของนิติบุคคล
ขนาดใหญ่ถือว่าสูงกว่านิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก แนวโน้มการประกอบธุรกิจโรงแรม จะ
ขับเคลื ่อนโดยกลไกสำคัญด้านการท่องเที ่ยวเป็นหลัก ทั ้งด้านจำนวนและรายได้ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย และนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรูปแบบ
การลงทุนในธุรกจิ ดังกล่าว มีแนวโน้มการขยายจำนวนโรงแรม ทั้งโรงแรมในเครือขนาดใหญ่ของไทย
และตา่งชาติ (5 ดาว ขึ้นไป) โรงแรม 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ปัจจุบันโรงแรมมิได้เป็นเพียงสถานที่พักแรมแต่ยังเป็นศูนย์กลางการชุมนุมทางสังคมการ
สังสรรค์พักผ่อน ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่มีหลากหลายมากขึ้น รูปแบบการบริหารจัดการได้กลายเป็น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีแบบแผนทำงานและวิธีการเฉพาะตัวการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่อุตสาหกรรมโรงแรมยังคงเติบโดและ
ขยายตัวได้ดีในภาพรวม นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 (โควิด-19) กระทบไปทั่วโลก กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
บริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และการโดยสาร เพราะเป็นธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการเดินทาง การ
เคลื่อนย้ายของคน การใช้ของสาธารณะ เมื่อผู้คนงดเว้นการเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อลดการพบปะ
ผู้คน จึงได้รับผลกระทบประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของใน
ประเทศ เจ้าของธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรับมือตั้งแต่ต้น แต่อย่างที่ทราบว่า ผู้ประกอบการ
ยังต้องพึ่งพาตัวเองอย่างมาก แล้วจะทำอย่างไรให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้แบบไม่ต้องปิดกิจการ โดย
ผู้บริหารโรงแรมได้เสนอมุมมองทางเลือกทางรอดสำหรับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะการบริการจัดเลี้ยง
ในโรงแรม 
 (1) การเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าใหม่ จากนโยบายหนึ่งของภาครัฐและ
หน่วยงานสาธารณสุขคือ “การสนับสนุนให้คนอยู่กับบ้าน” อย่าพยายามออกไปข้างนอกเพราะจะตก
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแน่นอนว่าเมื่ออยู่บ้านปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ “อาหารการกิน” เมื่อ
คนออกจากบ้านไม่ได้นี่จึงเป็นโอกาสของ “ผู้ให้บริการ FOOD DELIVERY” ต่าง ๆ ซึ่งผลสำรวจพบว่า
จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้ยอดการสั่ งอาหาร Online เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ
ตัวอย่างจากกรณีของ Grab Food ที่มียอดการใช้บริการ Delivery เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่า ในช่วงก่อนหน้า
วิกฤต COVID-19 ทางโรงแรมเริ่มที่จะมีแนวคิดในการขยายตลาดอาหารของโรงแรมไปสู่การขายผ่าน 
Food Delivery ต่าง ๆ เพื่อหาช่องทางการสร้างรายได้ให้โรงแรมเพ่ิมและขยายฐานลูกค้าของโรงแรม 
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 (2)  การเปลี่ยนจากบริการสู่การขายจากการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมปรับตัวมาทำธุรกิจ
อาหารเดิมเคยทำเป็นบุฟเฟ่ต์ก็เปลี่ยนมารับส่งอาหารตามบ้าน จัดโปรโมชั่นเพื่อส่ งเสริมการขาย 
เพราะโรงแรมมีครัวใหญ่ของตัวเอง มีเครื่องมือ แหล่งซื้อวัตถุดิบ พ่อครัวแม่ครัว พนักงานเสิร์ฟประจำ 
ในช่วงเวลานี้ สามารถปรับตัวเองเป็นร้านอาหารเฉพาะทำส่งหรือเดลิเวอรี่ตามพ้ืนที่ใกล้เคียงปรับการ
ใช้พนักงานที่มี มาทำงานรูปแบบอื่น เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีศักยภาพมากกว่างานที่ทำอยู่ๆ แล้ว 
เช่น พนักงานเสิร์ฟที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ได้ ให้ใช้ยานพาหนะส่งอาหารให้ลูกค้า, พนักงาน
ต้อนรับให้มาดูแลช่องทางออนไลน์ของโรงแรม 
  (3)  ขายโอกาสในอนาคต ภาวะโรคระบาดจะมีวันหายไปในวันหนึ่ง ผู้ประกอบการทุก
คนทราบข้อเท็จจริงนี้ดี การขายโอกาสในอนาคต อย่างเวาเชอร์ (Voucher) จึงเป็นทางเลือกน่าสนใจ
สำหรับธุรกิจโรงแรม การเดินทาง ที่จะเก็บเงินสดมาไว้ใช้ในช่วงเวลานี้การขายเวาเชอร์สามารถขายได้
ทั้งท่ีพัก ที่พักพร้อมแพ็กเกจทัวร์ หรือแม้แต่ห้องอาหารในที่พัก ผู้ประกอบการจะควรตั้งราคาขายเวา
เชอร์ที่ต่ำกว่าราคาขายปกติในระดับที่น่าสนใจ และกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถใช้เวาเชอร์ได้ 
โดยระยะเวลาที่คาดว่า สถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติคืออีกประมาณ 1 -2 ปี จากนี้ หรือแสดง
ความเข้าใจให้ลูกค้าทราบว่า พร้อมจะปรับกรอบเวลาให้ลูกค้าได้ใช้บริการตามสะดวกที่ สุด หาก
สถานการณ์ข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไป เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อเวาเชอร์ก่อนจะถึงเวลานั้น หาก
โรงแรมหรือที่พักที่ตัดสินใจขายเวาเชอร์มีเงินสดในมือไว้ใช้ ควรนำเงินไปบริหารงานส่วนอื่นให้สร้าง
รายได้งอกเงย (เช่น การขายอาหารแบบข้อแรก) และในเวลาเดียวกันก็เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าในช่วงเวลาที่เวาเชอร์มีผลด้วยการปรับกลยุทธ์นี้ หลายโรงแรมที่พักเริ่มทำ
กันอย่างเป็นรูปธรรในช่วงมหกรรม “ไทยเที่ยวไทย” เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้งาน
ใหญ่จะผ่านไปแล้ว แต่โรงแรมก็สามารถใช้วิธีการขายผ่านหน้าเพจเฟสบุค เว็บเอเจนท์ขายทัวร์ หรือ
แม้แต่แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee ก็ได้ 
 (4)  การสร้างโอกาสจากมาตรการ WFH (Work from Home) เป็นมาตรการส่งเสริมให้
บริษัทและหน่วยงานราชการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)  เพื่อลดการติดเชื้อทำให้บรษิัท
และพนักงานได้เรียนรู้ถึงข้อดีของ WFH มากขึ้นและปรับพฤติกรรมการทำงานใหม่ซึ่งเมื่อสถานการณ์
กลับมาเป็นปกติองค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นอาจมีมุมมองใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำงานประกอบด้วยอาจ
ไม่จำเป็นต้องเช่าอาคารสำนักงานหรือหาสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นสำนักงานที่มีขนาดใหญ่เ พื่อให้
รองรับบุคคลากรขององค์กรให้ได้ทั้งหมดเนื่องด้วยจากวิกฤตนี้ทำให้เห็นแล้วบางบางตำแหน่งน้ัน
สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้และไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำงานที่ สำนักงานเป็นประจำทุกวันกรณีนี้
บริษัทอาจพิจารณาหาสถานที่ ๆ มีขนาดเล็กลงสำหรับการตั้ง สำนักงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
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จัดหาสถานที่เฉพาะในบางครั้งเพื่อจัดให้มีการพบปะพูดคุยเรื่องงานกันบ้างเป็นรายอาทิตย์หรือราย
เดือนและใช้การจดที่ตั้งสำนักงานในลักษณะสำนักงานเสมือนแทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มโอกาส
ของธุรกิจโรงแรมในการปรับสถานที่ห้องจัดเลี้ยงมาขายความเป็นสถานที่พบปะพูดคุยธุรกิจหรือประ
ชุมขนาดเล็กเพ่ือรองรับลูกค้าองค์กรที่จะมีพฤติกรรมในการหาสถานที่ทำงานและลักษณะการทำงาน
ที่เปลี่ยนไปทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมถึงอาจมีการปรับพื้นที่บางส่วนให้เป็นลักษณะ
ของ สำนักงานให้เช่าที่มีการออกแบบและตกแต่งที่ทันสมัยและน่าสนใจให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ สิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงแรมได้ เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา ห้องอาหาร ด้วยปัจจัยนี้จะ
ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้ที่ต้อง WFH หันมาใช้บริการโรงแรมมากขึ้นเมื่อต้องเทียบกับ 
Office Building และ Co-Working Space 
 (5)  โอกาสในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Hotel 4.0 ก่อนหน้าวิกฤต COVID-19 ปรับเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในงานโรงแรมการนำระบบ IOT (Internet of Things) ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้กับแขกหรือแม้แต่การเริ่มการทดลองให้บริการโดยใช้ Robot รวมถึงการนำ
ระบบ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในงานบริการแขกผู้เข้าพักเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อย
ไป การพัฒนาโรงแรมไปสู่ความเป็น Hotel 4.0 เพราะในหลายๆ บริการจะสอดคล้องกับ New 
Normal ใหม่ในการบริการจัดเลี้ยงของธุรกิจโรงแรม 
 (6)  เพิ ่มโอกาสในอุตสาหกรรมสุขภาพ ในอนาคตที ่จะมีความใส่ใจในสุขภาพและ
ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นทำให้นี่คืออีกหนึ่งโอกาสของธุรกิจโรงแรมที่อาจจะลองปรับเปลี่ยน
รูปแบบของโรงแรมเปลี ่ยนกลยุทธ์ตามหลัก STP (Segmentation Targeting Positioning) ของ
โรงแรมใหม่หันมา ให้ความสำคัญในตลาดสุขภาพ ที่ ในประเทศไทยยังถือเป็นยังเป็นตลาดที่ Blue 
Ocean อยู่เพราะยังมีผู้ประกอบการในลักษณะ Wellness Hotel/Resort ไม่มากนักโดยอาจเริ่มต้น
ในการปรับโรงแรมเป็น Concept “Wellness Working Place” รองรับ Trend การ WFH (Work 
from Home) ที่จะยังคงความนิยมต่อไปแม้วิกฤตจะสงบลงแล้วการปรับโรงแรมให้รองรับการทำงาน
แบบ WFH โดยเพิ่มการดูแลด้านสุขภาพเข้าไปอาจเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจและหลีกหนีการ
แข่งขันที่รุนแรงในตลาดโรงแรมปกติเพื่อเป้าหมายในการปรับธุรกิจโรงแรมให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ของตลาดการท่องเที่ยวในอนาคต 
 (7)  ทำ CSR ธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมดำเนินกิจการแบบเงียบ ๆ ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรม
อะไรพิเศษนอกจากขายบริการที่ตัวเองมี ในจังหวะพิเศษแบบนี้ หลายธุรกิจสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ได้มากมาย เช่น อาสาจัดห้องพักโรงแรมเป็นที่
พักเพื่อแพทย์และพยาบาล ทำอาหารแจกบุคคลยากไร้ วิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจของเรามีกิจกรรม CSR ที่มี
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ประโยชน์ต่อสังคมจริง ๆ และช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักได้ดีและในด้านที่ดีด้วยหากธุรกิจ
โรงแรมที่พักเลือกทำ CSR  
 (8)  ตัดลดค่าใช้จ่ายเมื่อยอดการจองบริการจัดเลี้ยง ลดลงเจ้าของธุรกิจต้องเตรียมพร้อม
รับการลดลงของรายรับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการตัดลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สภาพคล่องไปต่อได้ ธุรกิจยังมี
โอกาสไปเก็บเกี่ยวกำไรในวันข้างหน้าโดยการตัดลดงบประมาณมักตัดที่ส่วนของค่าใช้จ่ายระยะสั้นที่
ตัดได้ เช่น ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว ซึ่งวิธีนี้จำเป็นต้องเน้นที่การวางแผนงบการเงินและการสื่อสาร
ภายในองค์กร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คนทำงานเข้าใจและมีกำลังใจในการทำงานต่อ 
 (9)  เตรียมตัวกลับมาเดินหน้าธุรกิจโรงแรมตามปกติ ทุกเหตุการณ์มีเข้ามา มีเกิดขึ้น 
และมีวันจบลง เช่นกันกับสถานการณ์ ไวรัสระบาดครั้งนี้ ที่จะมีจุดสิ้นสุด ซึ่งอาจจะเป็นการพบวัคซีน
ป้องกันไวรัส ยารักษาผู้ป่วย ฯลฯ ธุรกิจโรงแรมที่ตัดสินใจหรือสามารถประคองตัวเองให้ไปต่อไหว 
ผู้บริหารโรงโรงแรมมีมุมมองว่า โรงแรมควรจัดสรรเวลานี้ในการประเมินธุรกิจตัวเอง ว่าควรปรับปรุง 
เพิ่มเติมการบริการจัดเลี้ยงอะไรบ้าง ควรจัดอบรมบุคลากรหรือแม้แต่เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ยกชุด
หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยปรับตัวเข้าหาออนไลน์ สร้างช่องทางโซเชียลมีเดียให้แข็งแกร่ง มี
เว็บไซต์เป็นระบบหลังบ้านของตัวเอง เวลานี้เหมาะสมที่สุดในการปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยการสร้าง
ระบบจัดการของโรงแรมแบบครบวงจร ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรมและอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  
 (10) จัดการอบรมพนักงานโรงแรมให้มีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโดยเฉพาะ
พนักงานที่จำเป็นต้องสัมผัสลูกค้าโดยตรง 
  (10.1) หลีกเลี่ยงการสัมผัสตั้งแต่ด้ามจับประตูห้องพัก รีโมททีวี สวิทช์ไฟ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในห้องพักท้ังหมดด้วยการซีล สิ่งของเหล่านี้ไว้ 
  (10.2) เก็บปากกา ดินสอ กระดาษโน้ตและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดออกจากห้องพัก 
แต่ลูกค้ายังคงสามารถเรียกใช้บริการอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หากมีความต้องการ 
  (10.3) ทำความสะอาดห้องพักและส่วนอื่น ๆ ของโรงแรมบ่อยกว่าปกติ 
  (10.4) กำหนดเวลาการใช้ ยิมใหม่เพ่ือให้แม่บ้านได้ทำความสะอาดบ่อยขึ้น 
  (10.5) นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฆ่าเชื้อโรคและไวรัส เช่น แสงอุลตร้าไวโอเลตและ
สเปรย์พ่นทำความสะอาด 
  (10.6) Check In, Check Out และการเข้าห้องพักด้วย Digital Key ผ่านการมือ
ถือของ  
 (11) ระบบระบายอากาศ เพราะอากาศ คือ สิ่งที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ยิ่งเป็นสถานที่ปิดด้วย
แล้วยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการยกระดับและปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบฆ่าเชื้อใน
อากาศให้มีความปลอดภัยมากข้ึน โดยจัดทำระบบระบายอากาศให้โปร่งและสะอาดขึ้น 
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 (12) การนำการนำ AI และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยบริการซึ่งการใช้หุ่นในการบริการนี้ทำให้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างลูกค้าและพนักงานได้อย่างไม่ต้องกังวล เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เข้าร้านอาหารที่เกาหลีใต้อย่างหายห่วง ด้วยการบริการโดยหุ่นยนต์ 
 (13) สถานที่ลานจอดรถของโรงแรมจำเป็นต้องจอดหนึ่งคันเว้นหนึ่งคัน เพื่อให้มีพื้นที่
มากพอในการรักษาระยะห่าง และที่สำคัญพนักงานขับรถของโรงแรมต้องป้องกันและรักษาความ
สะอาดตัวเองให้ดีที่สุด เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปนำเชื้อไปให้ลูกค้าและป้องกันตัวเองจากลูกค้าเช่นเดียวกัน 
ในกรณีนี้อาจจะต้องจำกัดไว้เฉพาะแขก VIP หรือขาประจำเท่านั้นที่จะสามารถใช้บริการพนักงานขับ
รถให้นำรถไปจอดได้จะช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้บ้าง 
 (14) หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีมติเอกฉันท์ประกาศให้ COVID-19 หรือโคโรน่า
ไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ลำดับที่ 14 ทำให้การบริการจัดเลี้ยงใน
โรงแรมและสถานประกอบกิจการบริการอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันและบริหารจัดการในห้วงเวลาที่ COVID-19 ได้กลายเป็น
โรคติดต่ออันตรายแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงานในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โรคระบาด 
  (14.1) การกำหนดมาตรการป้องกันนี้จำเป็นที่จะต้องวางแผนตัง้แต่ขั้นตอนการเฝ้า
ระวังการสังเกตการณ์และการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุ กรณีนี้ฝ่ายบริหารที่เป็นผู้กำหนดนโยบายกับ
พนักงานผู ้ปฏิบัติงานต้องทำงานร่วมกันและสรุปเนื ้อหาแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดขอบเขต
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าช่วงไหนและวิธีการไหนเป็นช่วงการเฝ้าระวัง ช่วงไหนเป็นสังเกตการณ์และ
ช่วงไหนเป็นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรอาจเขียนขึ้นมาเป็น 
SOP (Standard Operation Procedure) เพ่ือนำไปใช้ในอนาคต 
  (14.2) กำหนดคณะทำงานเฉพาะของโรงแรมข้ึนมาโดยกำหนดแผนกท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ทีมเฉพาะกิจเพ่ือคอยติดตามและประเมินผลสถานการณ์นี้โดยรวม (คล้ายกับทีมผจญเพลิงในโรงแรม) 
ซึ่งจะทำให้การติดตามสถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้นโดยทีมนี้ต้องคอยปรับให้เป็นปัจจุบันรวมท้ัง
ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลทั้งภายในโรงแรมและภายนอก  ติดตามและสังเกตอาการแขกและ
พนักงานที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเริ่มป่วย ตลอดจนติดต่อและขอคำปรึกษาจากหน่วยงาน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
  (14.3) ตรวจสอบลูกค้าท่ีเข้าพักท่ีมาจากประเทศท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งกรณีนี้แม้
ทางราชการจะมีการคัดกรองแล้วแต่ก็เป็นไปได้ที่อาจมีหลุดรอดการตรวจเช็คหรือลูกค้าเจตนาไม่บอก
โดยอาจใช้การสอบถามโดยตรงตั้งแต่ตอน Check In หรือหากเกรงลูกค้าไม่พอใจก็อาจใช้วิธีการ
สังเกต Passport ลูกค้าท่ีมีตราประทับว่าไปประเทศใดมาบ้างแล้วนอกจากนี้ควรแจ้งลูกค้าให้ทราบว่า
หากลูกค้ารู้สึกไม่สบายหรือมีอาการป่วยที่เข้าข่ายให้ติดต่อโรงแรมทันที โดยควรให้เหตุผลของสาเหตุ
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 (12) การนำการนำ AI และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยบริการซึ่งการใช้หุ่นในการบริการนี้ทำให้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างลูกค้าและพนักงานได้อย่างไม่ต้องกังวล เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เข้าร้านอาหารที่เกาหลีใต้อย่างหายห่วง ด้วยการบริการโดยหุ่นยนต์ 
 (13) สถานที่ลานจอดรถของโรงแรมจำเป็นต้องจอดหนึ่งคันเว้นหนึ่งคัน เพื่อให้มีพื้นที่
มากพอในการรักษาระยะห่าง และที่สำคัญพนักงานขับรถของโรงแรมต้องป้องกันและรักษาความ
สะอาดตัวเองให้ดีที่สุด เพ่ือป้องกันไม่ให้ไปนำเชื้อไปให้ลูกค้าและป้องกันตัวเองจากลูกค้าเช่นเดียวกัน 
ในกรณีนี้อาจจะต้องจำกัดไว้เฉพาะแขก VIP หรือขาประจำเท่านั้นที่จะสามารถใช้บริการพนักงานขับ
รถให้นำรถไปจอดได้จะช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้บ้าง 
 (14) หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีมติเอกฉันท์ประกาศให้ COVID-19 หรือโคโรน่า
ไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ลำดับที่ 14 ทำให้การบริการจัดเลี้ยงใน
โรงแรมและสถานประกอบกิจการบริการอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันและบริหารจัดการในห้วงเวลาที่ COVID-19 ได้กลายเป็น
โรคติดต่ออันตรายแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงานในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โรคระบาด 
  (14.1) การกำหนดมาตรการป้องกันนี้จำเป็นที่จะต้องวางแผนตัง้แต่ขั้นตอนการเฝ้า
ระวังการสังเกตการณ์และการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุ กรณีนี้ฝ่ายบริหารที่เป็นผู้กำหนดนโยบายกับ
พนักงานผู ้ปฏิบัติงานต้องทำงานร่วมกันและสรุปเนื ้อหาแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดขอบเขต
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าช่วงไหนและวิธีการไหนเป็นช่วงการเฝ้าระวัง ช่วงไหนเป็นสังเกตการณ์และ
ช่วงไหนเป็นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรอาจเขียนขึ้นมาเป็น 
SOP (Standard Operation Procedure) เพ่ือนำไปใช้ในอนาคต 
  (14.2) กำหนดคณะทำงานเฉพาะของโรงแรมข้ึนมาโดยกำหนดแผนกท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ทีมเฉพาะกิจเพ่ือคอยติดตามและประเมินผลสถานการณ์นี้โดยรวม (คล้ายกับทีมผจญเพลิงในโรงแรม) 
ซึ่งจะทำให้การติดตามสถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้นโดยทีมนี้ต้องคอยปรับให้เป็นปัจจุบันรวมทั้ง
ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลทั้งภายในโรงแรมและภายนอก  ติดตามและสังเกตอาการแขกและ
พนักงานที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเริ่มป่วย ตลอดจนติดต่อและขอคำปรึกษาจากหน่วยงาน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
  (14.3) ตรวจสอบลูกค้าท่ีเข้าพักท่ีมาจากประเทศท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งกรณีนี้แม้
ทางราชการจะมีการคัดกรองแล้วแต่ก็เป็นไปได้ที่อาจมีหลุดรอดการตรวจเช็คหรือลูกค้าเจตนาไม่บอก
โดยอาจใช้การสอบถามโดยตรงตั้งแต่ตอน Check In หรือหากเกรงลูกค้าไม่พอใจก็อาจใช้วิธีการ
สังเกต Passport ลูกค้าท่ีมีตราประทับว่าไปประเทศใดมาบ้างแล้วนอกจากนี้ควรแจ้งลูกค้าให้ทราบว่า
หากลูกค้ารู้สึกไม่สบายหรือมีอาการป่วยที่เข้าข่ายให้ติดต่อโรงแรมทันที โดยควรให้เหตุผลของสาเหตุ
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ที่เราต้องทำแบบนี้เนื่องด้วยเหตุใด การปิดบังลูกค้าโดยไม่แจ้งสถานการณ์และแนวทางที่จะต้อง
ปฏิบัติบางคนอาจมองว่า “ไม่แจ้งเพราะจะทำให้ลูกค้าแตกตื่นทำให้ลูกค้ากลัวหรือไม่พอใจ” แต่ถ้า
การไม่บอกความจริงก็อาจทำให้ลูกค้าคนอื่นๆ อาจตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงและบางคนเสี่ยงถึงชีวิตได้
เช่นกันถึงตอนนั้นถ้าต้องมานั่งแก้ปัญหาเมื่อเหตุเกิดแล้วมันอาจไม่ทันต่อเวลาและความสูญเสียอาจ
มากจนเราไม่สามารถชดเชยอะไรให้แขกได้เลย 
  (14.4) การปล่อยให้ลูกค้าหรือพนักงานที่มีอาการป่วยที่น่าสงสัยทำงานและใช้
บริการโรงแรมได้ตามปกติโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ Lobby ฯลฯ โดย
โรงแรมไม่จัดการแนะนำหรือช่วยเหลือให้ไปพบแพทย์หรือสอบถามรายละเอียดการป่วยเพื่อนำไป
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเพราะเกรงว่าลูกค้าจะไม่พอใจ โรงแรมต้องคิดเสมอว่ากำลังทำให้ลูกค้า
อ่ืนเสี่ยงไปด้วยที่อาจต้องติดเชื้อโดยไม่รู้เรื่องถ้ากังวลเรื่องการไปสอบถามอาการจากลูกค้าที่ต้องสงสัย
จะทำให้ลูกค้าไม่พอใจก็ควรนึกถึงลูกค้าคนอื่น ๆ ที่ต้องเสี่ยงจากการใช้ สิ่งความอำนวยความสะดวก
ร่วมกับผู้ป่วยต้องสงสัยด้วยเช่นกัน 
  (14.5) การทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการสกัดการแพร่ระบาดการท่ี
ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการสกัดการแพร่ระบาดทำให้เราต้องแจ้งลูกค้า ในบางกรณี
หากลูกค้าป่วยและเข้าข่ายต้องสงสัยว่าป่วยจาก COVID-19 เราจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
ตรวจเช็คอาการลูกค้าที่โรงแรมซึ่งต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้ลูกค้าก่อนเพราะหากไม่แจ้งอาจทำให้
ลูกค้าไม่พอใจและเกิดความกังวลได้เราไม่ควรกังวลว่าเรากรณีที่เราแจ้งลูกค้าตั้งแต่ตอน Check In 
แล้วลูกค้าจะกลัวเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันลูกค้าย่อมทราบอยู่แล้วว่า COVID-19 ระบาดในขั้น
ไหนลูกค้าบางคนก็เข้าใจแต่บางคนก็อาจไม่เข้าใจซึ่งเราก็ต้องหาวิธีอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้มากที่สุด
เพราะทุกอย่างก็เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้าเอง 
  (14.6) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคให้พอเพียงเช่น เจล
แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผ้าปิดปาก ปรอทวัดไข้ เป็นต้น และอาจกำหนดพื้นที่กักกันโรคไว้ใน
โรงแรมบางส่วนด้วยก็ได้ในกรณีที่หากพบลูกค้าป่วยและต้องรอเจ้าหน้าที่มารับ 
  (14.7) การทำความเข้าใจกับมาตรการจัดการผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยงในขั้นตอนการทำ
ความเข้าใจกับมาตรการจัดการผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยงว่าเป็นผู้ติดเชื้อจาก COVID-19 เราอาจต้องแจ้ง
ลูกค้าว่า “หากแขกมีอาการที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับ COVID-19” ให้รีบแจ้งทางโรงแรมทันทีเพื่อทาง
โรงแรมจะได้ติดต่อให้ทางราชการมารับตัวลูกค้าไปตรวจรักษาอย่างละเอียดอย่ากลัวว่าลูกค้าจะมอง
ว่า "เรารังเกียจและกล่าวหาว่าลูกค้าเป็นโรคระบาด" ถ้าเลือกที่จะไม่แจ้งเพื่อทำให้ลูกค้าพอใจก็ต้อง
คำนึงถึงโทษที่จะได้รับตามกฎหมายด้วยเพราะหากปล่อยให้ลูกค้าที่มีอาการเสี่ยงว่าจะติดเชื้อและมี
อาการต้องสงสัยยังปฏิบัติตนได้ตามปกติในพื้นที่สาธารณะของโรงแรมอาจเพิ่มโอกาสการติดเชื้อให้
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ลูกค้าและพนักงานคนอื่นๆ ตามที่ พ.ร.บ. โรคติดต่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาโทษที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าและโรงแรม 
  (14.8) แจ้งสายด่วน 1422 ในกรณีเจอแขกที่ต้องสงสัยติดเชื้ อกรณีที่ลูกค้าหรือ
พนักงานสงสัยว่าตนเองป่วยจากการได้รับเชื้อ COVID-19 ให้รีบแจ้งสายด่วน 1422 ทันที (แจ้งได้ทั่ว
ประเทศฟรีจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทีมควบคุมโรคมารับตัวไปรักษาต่อ 
  (14.9) จำกัดพื้นที่เฉพาะให้ลูกค้าหรือพนักงานสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหาก
ลูกค้าหรือพนักงานแจ้งอาการป่วยด้วยตนเองและสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ควรจำกัดพื้นที่
เฉพาะให้ลูกค้าหรือพนักงานอยู่เป็นสัดส่วนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับตัวไปตรวจรักษาและหลังจากที่
ลูกค้าแขกออกจากสถานที่เฉพาะแล้วควรมีมาตรการในการทำความสะอาดพ้ืนที่นั้นในลักษณะ Deep 
Clean หรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคด้วยก็ได้ว่าควรจัดการอย่างไร 
  (14.10) แนวทางการปฏิบตัิสำหรับกลุ่ม ที่สามารถแพร่เชื้อ การปล่อยให้ลูกค้าหรือ
พนักงานที่ป่วยหรือต้องสงสัยว่าจะป่วยจาก COVID-19 ปฏิบัติตนในทางที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้แขกคน
อื่น ๆ และพนักงานติดเชื้อกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ ผู้ป่วยกลายเป็น กลุ่มที่สามารถแพร่เชื้อได้ม ากว่า
ค่าเฉลี่ยที่ 10-20 คนอาจทำให้โรงแรมเสี่ยงต่อการถูกถูกสั่งปิดกิจการได้เพราะตามสาระสำคัญใน  
พ.ร.บ. โรคติดต่ออันตรายระบุไว้ว่า "กรณีเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั ่งปิดสถ าน
ประกอบการได้เป็นการชั่วคราวและให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรหยุดประกอบอาชีพ" ซึ่งกรณีนี้อาจจะ
ทำให้ความเสียหายต่อโรงแรมขยายวงกว้างขึ้นไปอีกและโรงแรมจะกลายเป็นสถานที่แพร่ระบาดส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของโรงแรมในอนาคต 
  (14.11) หมั่นสังเกต ติดตามอาการของลูกค้าและพนักงานหมั่นสังเกตอาการลูกค้า
และพนักงานของโรงแรมและคอยติดตามอาการลูกค้าและพนักงานที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
กรณีท่ีพบพนักงานป่วยและเข้าข่ายเฝ้าระวังควรแจ้งหน่วยงานรัฐและให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานทันที
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดการต่ออิทธิโควิด 19 ของการบริการจัดเลี้ยงได้สรุปได้ว่า การ
เตรียมแผนรับมือ และกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและทุกฝ่ายต้องทราบปัญหาที่
แท้จริงถึงจะแก้ไขได้โดยการทำงานเชิงรุก ทำการตลาดหลากหลายช่องทางเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสำคัญมาก ทั้งนี้การกำหนดกุลยุทธ์ต่าง ๆ และแบ่งปันความคิดเห็นและ
จัดลำดับปัญหาจากน้อยไปหามากเพราะจะได้บริหารจัดการได้ถูกขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดการอิทธิโควิด 19 ต่อการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนและประสบความสำเร็จ 
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ลูกค้าและพนักงานคนอื่นๆ ตามที่ พ.ร.บ. โรคติดต่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาโทษที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าและโรงแรม 
  (14.8) แจ้งสายด่วน 1422 ในกรณีเจอแขกที่ต้องสงสัยติดเชื้ อกรณีที่ลูกค้าหรือ
พนักงานสงสัยว่าตนเองป่วยจากการได้รับเชื้อ COVID-19 ให้รีบแจ้งสายด่วน 1422 ทันที (แจ้งได้ทั่ว
ประเทศฟรีจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทีมควบคุมโรคมารับตัวไปรักษาต่อ 
  (14.9) จำกัดพื้นที่เฉพาะให้ลูกค้าหรือพนักงานสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหาก
ลูกค้าหรือพนักงานแจ้งอาการป่วยด้วยตนเองและสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ควรจำกัดพื้นที่
เฉพาะให้ลูกค้าหรือพนักงานอยู่เป็นสัดส่วนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับตัวไปตรวจรักษาและหลังจากที่
ลูกค้าแขกออกจากสถานที่เฉพาะแล้วควรมีมาตรการในการทำความสะอาดพ้ืนที่นั้นในลักษณะ Deep 
Clean หรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคด้วยก็ได้ว่าควรจัดการอย่างไร 
  (14.10) แนวทางการปฏิบัติสำหรับกลุ่ม ที่สามารถแพร่เชื้อ การปล่อยให้ลูกค้าหรือ
พนักงานที่ป่วยหรือต้องสงสัยว่าจะป่วยจาก COVID-19 ปฏิบัติตนในทางที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้แขกคน
อื่น ๆ และพนักงานติดเชื้อกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ ผู้ป่วยกลายเป็น กลุ่มที่สามารถแพร่เชื้อได้ม ากว่า
ค่าเฉลี่ยที่ 10-20 คนอาจทำให้โรงแรมเสี่ยงต่อการถูกถูกสั่งปิดกิจการได้เพราะตามสาระสำคัญใน  
พ.ร.บ. โรคติดต่ออันตรายระบุไว้ว่า "กรณีเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครมีอำนาจสั ่งปิดสถ าน
ประกอบการได้เป็นการชั่วคราวและให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรหยุดประกอบอาชีพ" ซึ่งกรณีนี้อาจจะ
ทำให้ความเสียหายต่อโรงแรมขยายวงกว้างขึ้นไปอีกและโรงแรมจะกลายเป็นสถานที่แพร่ระบาดส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของโรงแรมในอนาคต 
  (14.11) หมั่นสังเกต ติดตามอาการของลูกค้าและพนักงานหมั่นสังเกตอาการลูกค้า
และพนักงานของโรงแรมและคอยติดตามอาการลูกค้าและพนักงานที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
กรณีท่ีพบพนักงานป่วยและเข้าข่ายเฝ้าระวังควรแจ้งหน่วยงานรัฐและให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานทันที
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดการต่ออิทธิโควิด 19 ของการบริการจัดเลี้ยงได้สรุปได้ว่า การ
เตรียมแผนรับมือ และกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและทุกฝ่ายต้องทราบปัญหาที่
แท้จริงถึงจะแก้ไขได้โดยการทำงานเชิงรุก ทำการตลาดหลากหลายช่องทางเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสำคัญมาก ทั้งนี้การกำหนดกุลยุทธ์ต่าง ๆ และแบ่งปันความคิดเห็นและ
จัดลำดับปัญหาจากน้อยไปหามากเพราะจะได้บริหารจัดการได้ถูกขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจัดการอิทธิโควิด 19 ต่อการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนและประสบความสำเร็จ 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1) สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาอิทธิพลโควิค 19 ต่อการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ที่ได้จากการจัดเลี้ยงนั้นส่งผลดีต่อระบบบัญชีภายในของโรงแรมในเรื่อง 
กระแสเงินสด (Cash Flow) ทำให้เกิดการหมุนเวียนการเงินของโรงแรมดีมากขึ้น การบริการงานจัด
เลี้ยงในธุรกิจโรงแรม มีการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินเป็นอย่างดี เพราะมีการกำหนดระเบียบ
ข้อบังคับใน สัญญาการจัดเลี้ยงขึ้นมาชัดเจนเรื่องการให้เครดิต การชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง
ลูกค้าและฝ่ายจัดเลี้ยง เช่น ลูกค้าต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30% เมื่อมีการยืนยันจัดงานเลี้ยง
กับทางโรงแรม ซึ่งเป็นการรับประกันรายได้ที่โรงแรมจะได้รบัอย่างแน่นอนและ เป็นข้อได้เปรียบทาง
ธุรกิจจากสัญญาจัดเลี้ยงของโรงแรม ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ การบริการงานจัด
เลี้ยงในธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมที่สามารถ ทำได้ตลอดทั้งปี และการขายห้องจัดเลี้ยงยังมีความ
แน่นอนมากกว่าขายห้องพักที่อาจถูกยกเลิกได้ง่ายมากกว่า หากมีความอ่อนไหวทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ วิกฤตการณ์โรคระบาด และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้า หรือนักท่องเที่ยว ยกเลิก
การเดินทางและยกเลิกการจองห้องพัก สำหรับการบริหารความเสี่ยงในการทำแผนธุรกิจเคเทอริ่ง
หรับนักจัดเลี้ยงอิสระ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ที่ชัดเจนพร้อมทั้งมี
แผนการปฏิบัติงานบริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ในการทำการตลาด (Marketing Mixed) เพื่อมาเติม
เต็มหรือมาทดแทนความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทางเศรษฐกิจ และสังคม
ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็น 
 (1)  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Strategic) ผลการศึกษาอิทธิพลโควิค 19 ต่อการบริการจัดเลี้ยง
ในโรงแรมในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยที่พบว่า บริหารงานโดยการ
เพิ่มกลยุทธ์ขยายตลาดการจัดเลี้ยงในโรงแรม ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับ  
โรงแรมอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการขายห้องพักเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะการให้บริการงานจัดเลี้ยง 
นอกสถานที่ (Off-Premise Catering) มีกลยุทธ์ขยายตลาดให้มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยไม่มีข้อจำกัดด้าน
สถานที่ จัดงาน อย่างไรก็ตาม ก็มีปัจจัยเรื่องกลไกการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจจัดเลี้ยงที่มีผู้
ให้บริการงานจัดเลี้ยงจำนวนหลายประเภท (Type of Caterer) เช่น ผู้ให้บริการงานจัดเลี้ยงประเภท
ศูนย์ประชุมฯ ผู้ให้บริการงานจัดเลี้ยงประเภทร้านอาหาร ผู้ให้บริการงานจัดเลี้ยงประเภทบริษัทรับจัด
เลี ้ยงแบบอิสระ หรือแม้กระทั ่ง ผู ้ให้บริการงานจัดเลี ้ยงประเภทโรงแรม ด้วยกันเองก็ตาม ซึ่ง
สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกของ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการบริการ
งานจัดเลี้ยง มีความสำคัญต่อการสร้าง รายได้และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจโรงแรม มากถึง 70% ของ
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รายได้รวมทั้งหมดของ โรงแรม โดยเฉพาะโรงแรม ที่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีห้องจัดเลี้ยง
จำนวนมาก มากกว่านั้น ธุรกิจโรงแรมไม่สามารถพึ่งรายได้จากการให้บริการห้องพักได้เพียง อย่าง
เดียว สืบเนื่องจากปัญหาห้องพักเกินความต้องการ ของลูกค้า ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โควิค 19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก จึงทำให้
โรงแรมหลายแห่งหัน มาทำการตลาดงานจัดเลี้ยงจัดประชุมกันมากยิ่งขึ้น และการบริการงานจัดเลี้ยง
ในธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมที่ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี และการขายห้องจัดเลี้ยงยังมีความแน่นอน
มากกว่าขายห้องพักที่อาจถูกยกเลิกได้ง่าย มากกว่า หากมีความอ่อนไหวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยวยกเลิกการ เดินทางและยกเลิกการจอง
ห้องพัก (สุภาวดี กาญจณวัฒน์, 2541) 
 (2)  ปัจจัยด้านการดำเนินการ (Operational) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Procurer) เพื่อ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ความสำคัญของประเภทที่ความเสี่ยงที่สถาน
ประกอบการให้บริการงานจัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรมจำเป็นและละเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำเพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้ ลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการของโรงแรม และรักษาชื่อเสียงของโรงแรมในระยะ
ยาว  (Hotel Management) เน้นเรื่องการพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศเพ่ือส่งมอบ
บริการชั้นยอดให้ ลูกค้า พึงพอใจ ประทับใจ ตราตรึงใจลูกค้า และกลับมาใช้บริการจัดเลี้ยงของ
โรงแรม มาเป็นลูกค้าประจำ เพ่ือ ลดอิทธิพล โควิค 19 ด้านการดำเนินการ 
 (3)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ง
สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะมีผลต่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงขององค์กร โดยทาง
โรงแรม มีการกำหนดกฎระเบียบเริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นพนักงาน ของโรงแรมฯ จะต้องมีการลงนาม
ความเข้าใจร่วมกันของหน้าที่พนักงานกับองค์กรในเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 
(Ethics and Code of Business Conducts) และกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติและอำนา หน้าที่ความ
รับผิดชอบและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานที่เป็นทั้งระดับองค์การ (Standard Procedure) โดยมี ซึ่งมี
ความสำคัญอย่างยิ่งยวด 
 2) อภิปรายผล 
 (1)  ด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่การบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมของโรงแรม ได้ให้
ความสำคัญจากผลการวิจัยที่พบว่า การบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมของโรงแรม ให้ความสำคัญกับ 
ความร่วมโครงการความร่วมมือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 
ความปลอดภัยโดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มี
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รายได้รวมทั้งหมดของ โรงแรม โดยเฉพาะโรงแรม ที่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีห้องจัดเลี้ยง
จำนวนมาก มากกว่านั้น ธุรกิจโรงแรมไม่สามารถพึ่งรายได้จากการให้บริการห้องพักได้เพียง อย่าง
เดียว สืบเนื่องจากปัญหาห้องพักเกินความต้องการ ของลูกค้า ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
โควิค 19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนัก จึงทำให้
โรงแรมหลายแห่งหัน มาทำการตลาดงานจัดเลี้ยงจัดประชุมกันมากยิ่งขึ้น และการบริการงานจัดเลี้ยง
ในธุรกิจโรงแรมเป็นกิจกรรมที่ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี และการขายห้องจัดเลี้ยงยังมีความแน่นอน
มากกว่าขายห้องพักที่อาจถูกยกเลิกได้ง่าย มากกว่า หากมีความอ่อนไหวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยวยกเลิกการ เดินทางและยกเลิกการจอง
ห้องพัก (สุภาวดี กาญจณวัฒน์, 2541) 
 (2)  ปัจจัยด้านการดำเนินการ (Operational) ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Procurer) เพื่อ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ความสำคัญของประเภทที่ความเสี่ยงที่สถาน
ประกอบการให้บริการงานจัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรมจำเป็นและละเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำเพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้ ลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการของโรงแรม และรักษาชื่อเสียงของโรงแรมในระยะ
ยาว  (Hotel Management) เน้นเรื่องการพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศเพ่ือส่งมอบ
บริการชั้นยอดให้ ลูกค้า พึงพอใจ ประทับใจ ตราตรึงใจลูกค้า และกลับมาใช้บริการจัดเลี้ยงของ
โรงแรม มาเป็นลูกค้าประจำ เพ่ือ ลดอิทธิพล โควิค 19 ด้านการดำเนินการ 
 (3)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ง
สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะมีผลต่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงขององค์กร โดยทาง
โรงแรม มีการกำหนดกฎระเบียบเริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นพนักงาน ของโรงแรมฯ จะต้องมีการลงนาม
ความเข้าใจร่วมกันของหน้าที่พนักงานกับองค์กรในเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 
(Ethics and Code of Business Conducts) และกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติและอำนา หน้าที่ความ
รับผิดชอบและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานที่เป็นทั้งระดับองค์การ (Standard Procedure) โดยมี ซึ่งมี
ความสำคัญอย่างยิ่งยวด 
 2) อภิปรายผล 
 (1)  ด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่การบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมของโรงแรม ได้ให้
ความสำคัญจากผลการวิจัยที่พบว่า การบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมของโรงแรม ให้ความสำคัญกับ 
ความร่วมโครงการความร่วมมือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 
ความปลอดภัยโดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มี
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คุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-
19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย 
 (2)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ทางการตลาดโดยเฉพาะทางด้านการตลาด ที่ เหมือนกัน 
เพราะการดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์เป็น หัวใจหลักที ่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านผล
ประกอบการที่เหมาะสมตามสภาพการแข่งขันในกลไกตลาด เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การ
บริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์ พัฒนาจุดแข็ง สร้างความแตกต่างที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ ยง
ทางด้านราคา (Price) หรือสินค้าและบริการของคู่แข่งขันในตลาดระดับเดียวกัน การกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด (Marketing Strategy) ที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีแผนการปฏิบัติงานบริหารจัดการ ความ
เสี่ยง (Scenario Planning) ในการทำการตลาด (Marketing Mixed) เพื่อมาเติมเต็มหรือมาทดแทน 
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากรวมทั้งการจัดการวางแผนธุรกิจจัดเลี้ยงในอนาคต ที่มุ่งเน้นการ 
สร้างการรับรู้กับลูกค้าใหม่และย้ำเตือนถึงลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการแล้วให้กลับมาใช้อีก โดยสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
 (3)  ด้านการดำเนินการ (Operational) ปัจจัยที่การบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมเป็นปัจจัย
เสมอจากผลการวิจัยที่พบว่าโดยทางโรงแรมได้มีมาตรการดำเนินงานที่มีแบบแผนมาตรฐานการ
ให้บริการ ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (Standard Procedure) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด เป็น
สิ่งจำเป็นและละเลยไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานให้
ดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการของ
โรงแรม  
 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 (1)  สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที ่มีการ
ให้บริการงานจัดเลี้ยงสามารถนำแนวทางเบื้องต้นในการจัดการปัจจัยที่ผลต่อการให้บริการงานจัด
เลี้ยงในธุรกิจโรงแรม นำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการงานจัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรมของตนเอง 
 (2)  พนักงานโรงแรม สามารถนำแนวคิด ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยมาศึกษาเป็นแนวทาง 
เบื้องต้น เพื่อให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงแนวทางการจัดการปัจจัยที่ผลต่อการให้บริการ งานจัดเลี้ยง
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงในการทำงานตามหน้าที่ของตนเอง  
 (3)  สร้างรายได้และสภาพคล่องจากการบริการที่มีอยู่ในโรงแรม  
 
 
 



476

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

476 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1)  ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรมห้องพักใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจโรงแรมเช่น ความไม่สงบภายในประเทศ ภัย
ธรรมชาติ ความไม่สงบทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาน้ำมัน การบริหารงานในองค์กร 
 (2)  การวิจัยในอนาคตควรศึกษาโครงสร้างของตัวแปรอื่น  ๆ นอกจากตัวแปรทางด้าน
อิทธิพลโควิค 19 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพครอบคลุมทั ้งผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม บุคลากร 
พนักงาน และนักท่องเที่ยว เพ่ือหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรม 
 (3)  การวิจัยในอนาคตควรศึกษาโครงสร้างของตัวแปรอื่น  ๆ นอกจากตัวแปรทางด้าน
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พนักงาน และนักท่องเที่ยว เพ่ือหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการบริการจัดเลี้ยงในโรงแรม 
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ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ภาณุทัตต์ แซ่เหลา* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทั่วไปต่อทัศนคติของ
วิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษา
ระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรคือวิศวกรโยธาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.30 มีอายุระหว่าง 30 - 39 
ปี ร้อยละ 44.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 81.16 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ร้อยละ 35.50 มีลักษณะงานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 32.60 มีระดับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 47.10 ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 ตามลำดับ ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็น
ด้วย (x̄= 2.96) สำหรับผลพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงจาก
มากไปน้อยคือ ระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับวิชาชีพ ตามลำดับ ด้านที่ 1) ระดับประเทศ
ไทยยังขาดการวางแผน การผลิตวิศวกรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทำให้ไม่สามารถ
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.30 มีอายุระหว่าง 30 - 39 
ปี ร้อยละ 44.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 81.16 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ร้อยละ 35.50 มีลักษณะงานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 32.60 มีระดับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 47.10 ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 ตามลำดับ ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็น
ด้วย (x̄= 2.96) สำหรับผลพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงจาก
มากไปน้อยคือ ระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับวิชาชีพ ตามลำดับ ด้านที่ 1) ระดับประเทศ
ไทยยังขาดการวางแผน การผลิตวิศวกรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทำให้ไม่สามารถ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ภาณุทัตต์ แซ่เหลา* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื ่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทั่วไปต่อทัศนคติของ
วิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษา
ระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรคือวิศวกรโยธาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.30 มีอายุระหว่าง 30 - 39 
ปี ร้อยละ 44.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 81.16 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ร้อยละ 35.50 มีลักษณะงานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 32.60 มีระดับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 47.10 ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 ตามลำดับ ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็น
ด้วย (x̄= 2.96) สำหรับผลพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงจาก
มากไปน้อยคือ ระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับวิชาชีพ ตามลำดับ ด้านที่ 1) ระดับประเทศ
ไทยยังขาดการวางแผน การผลิตวิศวกรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทำให้ไม่สามารถ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพได้ ระบบราชการไทยมีระเบียบราชการที ่รัดกุม และมีการ
ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความปลอดภัย ประเทศไทยมีสภา
วิศวกรรมทำให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้บริโภคภายในประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศมาก
ขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ประเทศไทยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการเจรจาเปิดเสรี
บริการทางวิศวกรรมกับต่างชาติให้กับวิศวกรไทยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ทำให้ขาดข้อมูลที่จะใช้ประกอบการเจรจา การควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรยังไม่ครบทุก
สาขา ทำให้ต่างชาติมีโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่ได้ควบคุม 
การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายในประเทศ เป็นผลให้ราคาค่าก่อสร้าง
ลดลง และลดปัญหาการผูกขาดในงานก่อสร้าง ด้านที่ 2 ระดับองค์กร การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด
การพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ บริษัทของไทยมีค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้ว การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
จะทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรและวิชาชีพวิศวกรรม ธุรกิจไทยอาจจะพบปัญหาการเมืองท้องถิ่น ทำให้เป็นอุปสรรคในการ
ทำงาน ธุรกิจของไทยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ส่วนระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อธุรกิจของไทยหลายองค์กรที่เริ่มก้าวเข้าสู่การทำงานข้ามชาติ
ในต่างประเทศ ทำให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ การเปิดเสรีทำ
ให้ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยมีการพัฒนามากยิ่งขึ ้นเพ่ือเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้ตลาด
ก่อสร้างของไทยมีโอกาสขยายตัวในต่างประเทศได้กว้างมากขึ้น ด้านที่ 3 ระดับวิชาชีพ วิศวกรไทย
ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการติดต่อประสานงานระหว่างการทำงานกับ
ต่างชาติ วิศวกรไทยอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่อยากปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานที่
เป็นสากลและไม่อยากไปทำงานต่างประเทศ ส่วนระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อวิศวกรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้าบริการวิชาชีพ ทำให้ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือรับกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มีผลกระทบต่อ
รายได้ของวิศวกร วิศวกรไทยยังขาดความสนใจและไม่ให้ความสำคัญกับเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นภาษ

ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ภาณุทัตต์ แซ่เหลา* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื ่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทั่วไปต่อทัศนคติของ
วิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษา
ระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรคือวิศวกรโยธาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.30 มีอายุระหว่าง 30 - 39 
ปี ร้อยละ 44.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 81.16 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้น
ไป ร้อยละ 35.50 มีลักษณะงานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 32.60 มีระดับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 47.10 ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 ตามลำดับ ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็น
ด้วย (x̄= 2.96) สำหรับผลพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงจาก
มากไปน้อยคือ ระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับวิชาชีพ ตามลำดับ ด้านที่ 1) ระดับประเทศ
ไทยยังขาดการวางแผน การผลิตวิศวกรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทำให้ไม่สามารถ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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อังกฤษ ทำให้อาจเกิดความเสียหายในการทำงานได้ ส่วนระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิด
เศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ในข้อวิศวกรไทยมีค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่า
เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับวิศวกรจากประเทศพัฒนาแล้ว 
วิศวกรไทยมีความได้เปรียบเรื่องภูมิภาคท้องถิ่น ทำให้มีความคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมเมื่องานใน
ประเทศไทย วิศวกรไทยต้องผ่านการคัดเลือกหลายระดับ จึงจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ทำให้วิศวกรไทยเป็นผู้มีความสามารถแข่งขันในด้านวิชาชีพกับต่างชาติได้  
 
คำสำคัญ: ทัศนคต,ิ ประชาคมเศรษฐกิจสังคมอาเซียน, วิศวกรโยธา, ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  
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บทนำ 
 

ปัจจุบันนอกจากการแข่งขันของประเทศในโลกที่มีค่อนข้างสูงแล้ว พบว่ายังมีเหตุการณ์ใหม่ที่
ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เช่น เกิดโรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของสังคมใน
แต่ละภูมิภาค จำเป็นต้องมีความร่วมมือกันเพื่อให้มีพลังอำนาจในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าสามารถรับมือกับสถานการณ์ตา่ง ๆ อีกทั้งให้มีความเข้มแข็งในการต่อรองกับประชาคมโลก
เช่นเดียวกัน ประเทศใกล้เคียงกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ร่วมกันก่อตั้งประชาคมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ขึ้น 
ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม สิงคโปร์ ลาว พม่า 
กัมพูชา และไทย และเร่งดำเนินการเปิดประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้คาดว่าประเทศ
สมาชิกจะได้รับความร่วมมือและผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งด้านการศึกษาซึ่งมีความ
จำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา โดยกำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นเป้าหมายสำคัญให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ทางการศึกษา (Education Hub) ตามกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) และในข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ของประชาคมอาเซียนด้านคุณสมบัติ
หรือมาตรฐานในสาขาวิชาชีพหลัก 8 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรนักบัญชี ช่าง
สำรวจ สถาปนิก การบริการ/ท่องเที่ยว ได้รับการรับรองให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในแต่ละ
ประเทศได้ สิ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของความรู้ ความสามารถในวิชาชีพแล้ว สมรรถนะในการทำงาน
ร่วมกับคนอ่ืน เรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ  
           ประเทศไทยเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะสามารถเคลื่อนย้ายการบริการวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้อย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน
นั้นนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่วิศวกรโยธาจะต้องปรับตัว เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับวิศวกรจากชาติอาเซียนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น   
และเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการออกไปทำงานในอาเซียนด้วย โดยนอกจากวิศวกรจะต้องพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ ทั ้งทางด้านทักษะ ด้านวิชาชีพทักษะ ด้านการสื ่อสารภาษาสากลอย่าง
ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมายแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดก็คือ วิศวกรจะต้องทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการเคลื ่อนย้ายการบริการวิชาชีพ
วิศวกรรมอย่างเสรีที่ประเทศไทยได้ร่วมจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) เมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมี
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หลักการคือเปิดโอกาสให้วิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้ หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นขออนุญาตที่จะ
ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: 
RFPE) ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนต้องการเข้าไปทำงานได้ ซึ่งการมีสถานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่าง
ด้าวจดทะเบียน (RFPE) ดังกล่าวนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอำนวยให้ผู้นั้นสามารถประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศนั้น ๆ ได้ ตราบใดที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบาง
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมีข้อกำหนดว่าวิศวกรอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นด้วย
และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเคลื่อนย้ายวิชาชีพ
วิศวกรรมอย่างเสรี นำมาซึ่งความสนใจให้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความเข้า ใจของวิศวกรโยธา
ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านวัตถุประสงค์ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2)  ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
3)  ด้านการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  
4)  ด้านการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)  
โดยทำการสำรวจทัศนคติของวิศวกรโยธาที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือเป็น

แนวทางในการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและเจตคติที ่เหมาะสมกับวิศวกรโยธาต่ อการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานเสรีอย่างเต็มรูปแบบ 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 

กรมโยธาธิการและผังเมืองกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีบทบาทหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองในระดับต่าง ๆ อาทิ การโยธาธิการ การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตลอดไปจนถึงการดำเนินการและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่และชนบท โดยการกำหนดและ
กำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้ งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการ 
กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคารให้มี
ความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์” สืบเนื่องจากกรอบ
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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ขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนได้ หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นขออนุญาตที่จะ
ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: 
RFPE) ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตนต้องการเข้าไปทำงานได้ ซึ่งการมีสถานะเป็นวิศวกรวิชาชีพต่าง
ด้าวจดทะเบียน (RFPE) ดังกล่าวนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอำนวยให้ผู้นั้นสามารถประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศนั้น ๆ ได้ ตราบใดที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบาง
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมีข้อกำหนดว่าวิศวกรอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นด้วย
และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเคลื่อนย้ายวิชาชีพ
วิศวกรรมอย่างเสรี นำมาซึ่งความสนใจให้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความเข้า ใจของวิศวกรโยธา
ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านวัตถุประสงค์ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2)  ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
3)  ด้านการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  
4)  ด้านการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)  
โดยทำการสำรวจทัศนคติของวิศวกรโยธาที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือเป็น

แนวทางในการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและเจตคติที ่เหมาะสมกับวิศวกรโยธาต่ อการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานเสรีอย่างเต็มรูปแบบ 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 

กรมโยธาธิการและผังเมืองกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีบทบาทหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองในระดับต่าง ๆ อาทิ การโยธาธิการ การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตลอดไปจนถึงการดำเนินการและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่และชนบท โดยการกำหนดและ
กำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้ งถิ่นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการ 
กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมืองและการอาคารให้มี
ความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์” สืบเนื่องจากกรอบ
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
อาเซียนด้านภัยพิบัติ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่สาธารณชน โดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะกำหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร กำกับดูแล  และบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร กล่าวคือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และออกกฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงทนทานของอาคาร รวมไปจนถึงความปลอดภัยในการใช้ อาคารประเภท
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารสูงและอาคารชุมนุมคน อาทิ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพต่าง ๆ ตลอดไป
จนถึงป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่น ๆ โดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมายเป็นเครื่ องมือใน
การดำเนินการในการออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ โดยการกำหนด กฎเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้การ
ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร และประชาชนทั่วไป ซึ่งใน
การนี้ยังอาจหมายรวมหรือครอบคลุมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ  กฎกระทรวง กำหนดสิ่ง
อำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัดในการใช้หรือเข้าถึงสิ่งแวดล้อม สถานที่ 
และสิ่งของเครื่องใช้ทั่ว ๆ ไปในสังคม โดยใช้หลักในการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม 
(Universal Design) ซึ่งจะคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่เป็นสากล และใช้ได้ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับมวลมนุษย์ทุกคนในสังคม โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีดังกล่าว คนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะทราบว่าเป็น
บทบาทหนึ่งของกรมฯ 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื ่อศึกษาระดับปัจจัยทั ่วไปต่อทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยกำหนดวิธีการศึกษาที่มีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่ แบบของการวิจัย
ข้อมูลที่ต้องการหน่วยของการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยคือ วิศวกรโยธาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 138 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ วิศวกรโยธาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 
138 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ผู ้ว ิจัยสร้างเองโดยจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื ่อให้
สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทำงานลักษณะงานในปัจจุบัน ระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับทราบข้อมูล ลักษณะข้อ
คำถามเป็นคำถามแบบปลายปิด โดยให้เลือกตอบ 1 คำตอบ 

ตอนที่ 2 ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับวิชาชีพ โดยให้เลือกตอบ 1 คำตอบ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้กำหนดการให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 4 
 ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 3 
 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   ให้คะแนน 2 
 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน 1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
และค่าความถี่ และวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 162) 
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วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยกำหนดวิธีการศึกษาที่มีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่ แบบของการวิจัย
ข้อมูลที่ต้องการหน่วยของการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยคือ วิศวกรโยธาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 138 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ วิศวกรโยธาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 
138 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ผู ้ว ิจัยสร้างเองโดยจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื ่อให้
สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทำงานลักษณะงานในปัจจุบัน ระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รับทราบข้อมูล ลักษณะข้อ
คำถามเป็นคำถามแบบปลายปิด โดยให้เลือกตอบ 1 คำตอบ 

ตอนที่ 2 ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับองค์กร ระดับวิชาชีพ โดยให้เลือกตอบ 1 คำตอบ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้กำหนดการให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 4 
 ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย  ให้คะแนน 3 
 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   ให้คะแนน 2 
 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน 1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
และค่าความถี่ และวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 162) 
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  สูตรอันตรภาคชั้น =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)  
           จำนวนชั้น                   
      =  (4-1)  
                               4 
      =  0.75 
  
  ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง เห็นด้วย 
  ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถงึ ไม่เห็นด้วย    
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งผลวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน โดยผู้วิจัยกำหนดความหมายของสัญลักษณ์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 N  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x̄  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 138 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.30 รองลงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 29.70 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-
39 ปี ร้อยละ 44.20 รองลงมีอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 38.40 มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 9.40 และน้อย
สุดมีอายุต่ำกว่า 20-29 ปี ร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 81.16 รองลง 
มีระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 17.39 และมีระดับการศึกษาปริญญาเอก ร้อยละ 1.45 ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.50 รองลงมา มีประสบการณ์ในการทำงาน
ระหว่าง 4-5 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 5-6 ปี ร้อยละ 26.10 และมีประสบการณ์ใน
การทำงานระหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 8.00 ส่วนใหญ่มีลักษณะงานเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 
32.60 รองลงมาเป็นผู้ออกแบบงานวิศวกรรม ร้อยละ 30.40 เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้าง ร้อยละ 23.2 
และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 13.80 ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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ระดับภาคีวิศวกร ร้อยละ 47.10 รองลงมา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร 
ร้อยละ 27.54 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ร้อยละ 23.19  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ระดับวุฒิวิศวกร ร้อยละ 2.17 ส่วนใหญ่ ไม่เคยทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 รองลงเคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 33.30 ตามลำดับ 
 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปกับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม

อาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ 
(n=138) 

ทัศนคติของวิศวกรโยธา
ต่อการเปิดเศรษฐกิจ

สังคมอาเซียน 

เพศ 
ชาย หญิง 

(x̄) SD ระดับ อันดับ (x̄) SD ระดับ อันดับ 
ด้านระดับประเทศ 2.92 0.67 เห็นด้วย 2 2.95 0.59 เห็นด้วย 2 
ด้านระดับองค์กร 3.23 0.51 เห็นด้วย 1 3.05 0.55 เห็นด้วย 1 
ด้านระดับวิชาชีพ 2.72 0.52 เห็นด้วย 3 2.88 0.60 เห็นด้วย 3 

รวม 2.94 0.28 เห็นด้วย  3.02 0.16 เห็นด้วย  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ดังนี้  
 เพศชาย พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านระดับองค์กร (x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄=2.92) และ
ด้านระดับวิชาชีพ (x̄=2.72) ตามลำดับ 
          เพศหญิง พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดสุ   ราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน อยู่ ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียง
ตามลำดับ ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.05) รองลงมา ด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.95) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.88) ตามลำดับ 
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ระดับภาคีวิศวกร ร้อยละ 47.10 รองลงมา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร 
ร้อยละ 27.54 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ร้อยละ 23.19  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ระดับวุฒิวิศวกร ร้อยละ 2.17 ส่วนใหญ่ ไม่เคยทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 รองลงเคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนของประเทศไทย ร้อยละ 33.30 ตามลำดับ 
 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปกับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม

อาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ 
(n=138) 

ทัศนคติของวิศวกรโยธา
ต่อการเปิดเศรษฐกิจ

สังคมอาเซียน 

เพศ 
ชาย หญิง 

(x̄) SD ระดับ อันดับ (x̄) SD ระดับ อันดับ 
ด้านระดับประเทศ 2.92 0.67 เห็นด้วย 2 2.95 0.59 เห็นด้วย 2 
ด้านระดับองค์กร 3.23 0.51 เห็นด้วย 1 3.05 0.55 เห็นด้วย 1 
ด้านระดับวิชาชีพ 2.72 0.52 เห็นด้วย 3 2.88 0.60 เห็นด้วย 3 

รวม 2.94 0.28 เห็นด้วย  3.02 0.16 เห็นด้วย  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ดังนี้  
 เพศชาย พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านระดับองค์กร (x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄=2.92) และ
ด้านระดับวิชาชีพ (x̄=2.72) ตามลำดับ 
          เพศหญิง พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
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ตามลำดับ ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.05) รองลงมา ด้าน
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 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
ดังนี้  
 การศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.12) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄=2.97) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.78) ตามลำดับ 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.24) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄=2.78) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.68) ตามลำดับ 
 การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย  เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.24) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄=3.00) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.88) ตามลำดับ 
 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและ
รายด้านดังนี้  
 ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.09) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄=2.64) 
และด้านระดับประเทศ (x̄= 2.64) ตามลำดับ 
 ประสบการณ์ในการทำงาน 4-5 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.29) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄=2.95) 
และด้านระดับประเทศ (x̄= 2.79) ตามลำดับ 
 ประสบการณ์ในการทำงาน 5-6 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.11) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄=3.06) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.75) ตามลำดับ 
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 ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้นไป พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียน  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.14) รองลงมา ด้านระดับประเทศ(x̄=3.02) 
และด้านระดับวิชาชีพ(x̄= 2.65) ตามลำดับ 
 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะงาน โดยรวมและรายด้านดังนี้ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรก
คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.02) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.96) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 
2.72) ตามลำดับ 
 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรม พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.29) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.95) และด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.79) ตามลำดับ  
 ผู้รับเหมาก่อสร้าง พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.00) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.68) ตามลำดับ  
 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.22) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.06) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.61) ตามลำดับ  
 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับใบอนุญาต ดังนี้ 

ระดับใบอนุญาตวุฒิวิศวกร พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.17) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.93) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.77) ตามลำดับ 

ระดับใบอนุญาตสามัญวิศวกร พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิ จสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
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 ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้นไป พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียน  ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.14) รองลงมา ด้านระดับประเทศ(x̄=3.02) 
และด้านระดับวิชาชีพ(x̄= 2.65) ตามลำดับ 
 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะงาน โดยรวมและรายด้านดังนี้ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรก
คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.02) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.96) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 
2.72) ตามลำดับ 
 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรม พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.29) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ ( x̄= 2.95) และด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.79) ตามลำดับ  
 ผู้รับเหมาก่อสร้าง พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.00) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.68) ตามลำดับ  
 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.22) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.06) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.61) ตามลำดับ  
 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับใบอนุญาต ดังนี้ 

ระดับใบอนุญาตวุฒิวิศวกร พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.17) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.93) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.77) ตามลำดับ 

ระดับใบอนุญาตสามัญวิศวกร พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
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พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.11) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.91) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.74) ตามลำดับ 

ระดับใบอนุญาตภาคีวิศวกร พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.04) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.92) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.75) ตามลำดับ 

ไม่มีใบอนุญาต พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.31) อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.84) และ
ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.81) ตามลำดับ 

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามการรับทราบข้อมูลโดยรวมและรายด้าน 
ดังนี้ 

เคยรับทราบข้อมูล พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับประเทศ (x̄=2.93) รองลงมา ด้านระดับองค์กร (x̄=2.96) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.76) ตามลำดับ 

ไม่เคยรับทราบข้อมูล พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิง่ คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.28) อยู่ในระดับเห็นด้วยคือ ด้านระดับประเทศ (x̄=2.91) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.77) ตามลำดับ 

3) ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̄= 2.96) สำหรับผล
พิจารณารายด้าน พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วย (x̄= 3.17) รองลงมาระดับประเทศ อยู่
ในระดับเห็นด้วย (x̄= 2.92) และระดับวิชาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วย (x̄= 2.76) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับประเทศในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̄= 2.92) สำหรับผล
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย ไทยยังขาดการวางแผน การผลิตวิศวกรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทำให้ไม่สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพได้ (x̄= 
3.19) ระบบราชการไทยมีระเบียบราชการที่รัดกุม และมีการตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความปลอดภัยแประชาชน ( x̄= 3.13) ไทยมีสภาวิศวกรรมทำให้สามารถ
กำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(x̄= 2.97) ไทยมีการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้บริโภคภายในประเทศ (x̄= 2.94) การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศมาก
ขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต (x̄= 2.73) ไทยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการเจรจาเปิด
เสรีบริการทางวิศวกรรมกับต่างชาติให้กับวิศวกรไทยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ทำให้ขาดข้อมูลที่จะใช้ในการเจรจา (x̄= 2.71) การควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร
ยังไม่ครบทุกสาขา ทำให้ต่างชาติมีโอกาสเข้ามาทำงานในไทยได้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่ได้
ควบคุม (x̄= 2.68) การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายในประเทศเป็นผลให้
ราคาค่าก่อสร้างลดลง และลดปัญหาการผูกขาดในงานก่อสร้าง (x̄= 2.64) 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับองค์กรในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̄= 3.17) สำหรับผล
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในข้อการเปิดเสรีทำให้ผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด
การพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ (x̄= 3.53) บริษัทของไทยมีค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้ว ( x̄= 3.26) การเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพวิศวกรรม (x̄= 3.26) ธุรกิจไทยอาจจะพบปัญหาการเมืองท้องถิ่น ทำให้
เป็นอุปสรรคในการทำงาน (x̄= 3.26) ธุรกิจของไทยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ (x̄= 3.21) ส่วนระดับ
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อธุรกิจของไทย
หลายองค์กรที่เริ่มก้าวเข้าสู่การทำงานข้ามชาติในต่างประเทศ ทำให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ (x̄= 3.13) การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ไทยมีการพัฒนามากยิ่งขึ ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดย
อัตโนมัติ (x̄= 2.92) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้ตลาดก่อสร้างของไทยมีโอกาสขยายตัวใน
ต่างประเทศได้กว้างมากขึ้น (x̄= 2.86) ตามลำดับ 
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย ไทยยังขาดการวางแผน การผลิตวิศวกรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทำให้ไม่สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพได้ (x̄= 
3.19) ระบบราชการไทยมีระเบียบราชการที่รัดกุม และมีการตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความปลอดภัยแประชาชน ( x̄= 3.13) ไทยมีสภาวิศวกรรมทำให้สามารถ
กำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(x̄= 2.97) ไทยมีการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้บริโภคภายในประเทศ (x̄= 2.94) การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการลงทุนภายในประเทศมาก
ขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต (x̄= 2.73) ไทยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการเจรจาเปิด
เสรีบริการทางวิศวกรรมกับต่างชาติให้กับวิศวกรไทยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ทำให้ขาดข้อมูลที่จะใช้ในการเจรจา (x̄= 2.71) การควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร
ยังไม่ครบทุกสาขา ทำให้ต่างชาติมีโอกาสเข้ามาทำงานในไทยได้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่ได้
ควบคุม (x̄= 2.68) การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายในประเทศเป็นผลให้
ราคาค่าก่อสร้างลดลง และลดปัญหาการผูกขาดในงานก่อสร้าง (x̄= 2.64) 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับองค์กรในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̄= 3.17) สำหรับผล
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในข้อการเปิดเสรีทำให้ผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด
การพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ (x̄= 3.53) บริษัทของไทยมีค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้ว ( x̄= 3.26) การเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพวิศวกรรม (x̄= 3.26) ธุรกิจไทยอาจจะพบปัญหาการเมืองท้องถิ่น ทำให้
เป็นอุปสรรคในการทำงาน (x̄= 3.26) ธุรกิจของไทยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ (x̄= 3.21) ส่วนระดับ
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อธุรกิจของไทย
หลายองค์กรที่เริ่มก้าวเข้าสู่การทำงานข้ามชาติในต่างประเทศ ทำให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ (x̄= 3.13) การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ไทยมีการพัฒนามากยิ่งขึ ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดย
อัตโนมัติ (x̄= 2.92) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้ตลาดก่อสร้างของไทยมีโอกาสขยายตัวใน
ต่างประเทศได้กว้างมากขึ้น (x̄= 2.86) ตามลำดับ 
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ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน  ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับวิชาชีพในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x̄= 2.76) สำหรับผล
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในข้อวิศวกรไทยขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการติดต่อประสานงานระหว่างการทำงานกับต่างชาติ (x̄= 3.48) วิศวกรไทย
อาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่อยากปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานที่เป็นสากลและไม่อยาก
ไปทำงานต่างประเทศ ( x̄= 3.39) ส่วนระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อวิศวกรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปิดเสรีทางการค้าบริการวิชีพ ทำให้ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมเพื ่อรับมือรับกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (x̄= 3.05) การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มีผลกระทบ
ต่อรายได้ของวิศวกร (x̄= 2.97) วิศวกรไทยยังขาดความสนใจและไม่ให้ความสำคัญกับเอกสารต่าง ๆ 
ที่เป็นภาษอังกฤษทำให้อาจเกิดความเสียหายในการทำงานได้ ( x̄= 2.88) ส่วนระดับทัศนคติของ
วิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ในข้อวิศวกรไทยมีค่าบริการ
วิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับวิศวกรจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว (x̄= 2.37) วิศวกรไทยมีความได้เปรียบเรื่องภูมิภาคท้องถิ่น ทำให้มีความคุ้นเคย
ต่อสภาพแวดล้อมเมื่องานในประเทศไทย (x̄= 2.02) วิศวกรไทยต้องผ่านการคัดเลือกหลายระดับ จึง
จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้วิศวกรไทยเป็นผู้มีความสามารถแข่งขันใน
ด้านวิชาชีพกับต่างชาติได้ (x̄= 1.95) ตามลำดับ 
  

สรุปผลการศึกษา 
 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยทั่วไปต่อทัศนคติ
ของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพ่ือ
ศึกษาระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยใช้ระเบียบวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสำรวจ (Survey) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้ 
วิศวกรโยธาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 138 คน 

1)  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.30 มีอายุ ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 

44.20 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 81.16 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
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35.50 มีลักษณะงานเป็น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 32.60 มีระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 47.10 ไม่เคยทราบข้อมูลเกีย่วกับการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซยีน
ของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 ตามลำดับ 

2)  ผลการศึกษาระดับข้อมูลทั่วไปกับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(1) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ 

เพศชาย พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ 
(x̄=2.92) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄=2.72) ตามลำดับ 

เพศหญิง พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือด้านระดับองค์กร ( x̄=3.05) รองลงมา ด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.95)  และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.88) ตามลำดับ 

(2) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามอายุ  

อายุ 20-29 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.36) อยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.73) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.36) ตามลำดับ 

อายุ 30-39 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.30) อยู่ในระดับเห็นด้วยคือ ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.87) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.74) ตามลำดับ 

อายุ 40-49 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ 
ด้านระดับองค์กร (x̄=3.08) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.04) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.87) 
ตามลำดับ 
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35.50 มีลักษณะงานเป็น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 32.60 มีระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรร้อยละ 47.10 ไม่เคยทราบข้อมูลเกีย่วกับการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซยีน
ของประเทศไทย ร้อยละ 66.70 ตามลำดับ 

2)  ผลการศึกษาระดับข้อมูลทั่วไปกับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียน ในเขตอำเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(1) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามเพศ 

เพศชาย พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ 
(x̄=2.92) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄=2.72) ตามลำดับ 

เพศหญิง พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือด้านระดับองค์กร ( x̄=3.05) รองลงมา ด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.95)  และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.88) ตามลำดับ 

(2) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามอายุ  

อายุ 20-29 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.36) อยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.73) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.36) ตามลำดับ 

อายุ 30-39 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.30) อยู่ในระดับเห็นด้วยคือ ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.87) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.74) ตามลำดับ 

อายุ 40-49 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ 
ด้านระดับองค์กร (x̄=3.08) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.04) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.87) 
ตามลำดับ 
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อายุ 50 ปี ขึ้นไป พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรก คือ ด้านระดับประเทศ (x̄=2.92) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ คือ (x̄= 2.85) และด้าน
ระดับองค์กร (x̄= 2.85) ตามลำดับ 

 (3) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษา  

 ต่ำกว่าปริญญาตรี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.12) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.97) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.78) ตามลำดับ 

 ปริญญาตรี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.24) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.78) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.68) ตามลำดับ 

 สูงกว่าปริญญาตรี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.24) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.00) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.88) ตามลำดับ 

 (4) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน  

 ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.09) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.64) 
และด้านระดับประเทศ (x̄= 2.64) ตามลำดับ 

 ประสบการณ์ในการทำงาน 4-5 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.29) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.95) 
และด้านระดับประเทศ (x̄= 2.79) ตามลำดับ 

 ประสบการณ์ในการทำงาน 5-6 ปี พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
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พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.11) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.06) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.75) ตามลำดับ 

 ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ ้นไป พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิด
เศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.14) รองลงมา ด้านระดับประเทศ 
(x̄= 3.02) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.65) ตามลำดับ 

 (5) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะงาน 

 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.02) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.96) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.72) ตามลำดับ 

 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
รายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.29) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.95) และด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.79) ตามลำดับ  

 ผู้รับเหมาก่อสร้างพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.00) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.68) ตามลำดับ  

 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
รายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.22) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.06) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.61) ตามลำดับ 

 (6) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับใบอนุญาต 

 วุฒิวิศวกรพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.17) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.93) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.77) ตามลำดับ 
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พิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.11) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.06) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.75) ตามลำดับ 

 ประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ ้นไป พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิด
เศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.14) รองลงมา ด้านระดับประเทศ 
(x̄= 3.02) และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.65) ตามลำดับ 

 (5) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามลักษณะงาน 

 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.02) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.96) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.72) ตามลำดับ 

 ผู้ออกแบบงานวิศวกรรมพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
รายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.29) รองลงมา ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.95) และด้าน
ระดับประเทศ (x̄= 2.79) ตามลำดับ  

 ผู้รับเหมาก่อสร้างพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนใน
เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.23) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.00) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.68) ตามลำดับ  

 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
รายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.22) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 3.06) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.61) ตามลำดับ 

 (6) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับใบอนุญาต 

 วุฒิวิศวกรพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.17) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.93) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.77) ตามลำดับ 
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ระดับใบอนุญาตสามัญวิศวกรพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
รายด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.11) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.91) และด้าน
ระดบัวิชาชีพ (x̄= 2.74) ตามลำดับ 

ระดับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคม
อาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อันดับแรกคือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.04) รองลงมา ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.92) และด้าน
ระดับวิชาชีพ (x̄= 2.75) ตามลำดับ 

ไม่มีใบอนุญาตพบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร (x̄=3.31) อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านระดับประเทศ (x̄= 2.84) และ
ด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.81) ตามลำดับ 

(7) ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามการรับทราบข้อมูล 

เคยทราบข้อมูล พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านระดับประเทศ (x̄=2.93) รองลงมา ด้านระดับองค์กร (x̄=2.96) และด้านระดับ
วิชาชีพ (x̄= 2.76) ตามลำดับ 

ไม่เคยทราบข้อมูล พบว่า ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ด้านระดับองค์กร ( x̄=3.28) อยู่ในระดับเห็นด้วยด้านระดับประเทศ (x̄=2.91) 
และด้านระดับวิชาชีพ (x̄= 2.77) ตามลำดับ 

3) ผลการศึกษาระดับทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในภาพรวมแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x̄= 2.96) สำหรับผลพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่าทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัด สุราษฎร์
ธานีอยู ่ในระดับเห็นด้วย ทั ้ง 3 ด้านระดับองค์กร รองลงมา ระดับประเทศ และ ระดับวิชาชีพ 
ตามลำดับ 
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 (1) ระดับประเทศ  
 ไทยยังขาดการวางแผนการผลิตวิศวกรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทำให้

ไม่สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพได้ ระบบราชการไทยมีระเบียบราชการที่รัดกุม และมี
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความปลอดภัยแประชาชน ไทย
มีสภาวิศวกรรมทำให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภายในประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไทยมีการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้เกิดความปลอดภัย
กับผู้บริโภคภายในประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการลงทุนภายใน ประเทศมากขึ้นและ
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ไทยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการเจรจาเปิดเสรีบริการทาง
วิศวกรรมกับต่างชาติให้กับวิศวกรไทยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้ขาด
ข้อมูลที่จะใช้ในการเจรจา การควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรยังไม่ครบทุกสาขา ทำให้
ต่างชาติมีโอกาสเข้ามาทำงานในไทยได้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่ได้ควบคุม การเปิดเสรีทางการ
ค้าจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายในประเทศเป็นผลให้ราคาค่าก่อสร้างลดลง และลดปัญหาการ
ผูกขาดในงานก่อสร้าง  

 (2) ระดับองค์กร  
 การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ บริษัทของไทยมี
ค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพวิศวกรรม ธุรกิจไทยอาจจะพบปัญหา
การเมืองท้องถิ่น ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน ธุรกิจของไทยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ส่วนระดับ
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อธุรกิจของไทย
หลายองค์กรที่เริ่มก้าวเข้าสู่การทำงานข้ามชาติในต่างประเทศทำให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ การ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้ตลาดก่อสร้างของไทยมีโอกาสขยายตัวในต่างประเทศได้กว้างมากข้ึน  

 (3) ระดับวิชาชีพ 
 วิศวกรไทยขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการติดต่อประสานงาน

ระหว่างการทำงานกับต่างชาติ วิศวกรไทยอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่อยากปรับตัวเข้า
กับระบบการทำงานที่เป็นสากลและไม่อยากไปทำงานต่างประเทศ  ส่วนระดับทัศนคติของวิศวกร
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 (1) ระดับประเทศ  
 ไทยยังขาดการวางแผนการผลิตวิศวกรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทำให้

ไม่สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพได้ ระบบราชการไทยมีระเบียบราชการที่รัดกุม และมี
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความปลอดภัยแประชาชน ไทย
มีสภาวิศวกรรมทำให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภายในประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไทยมีการควบคุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้เกิดความปลอดภัย
กับผู้บริโภคภายในประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการลงทุนภายใน ประเทศมากขึ้นและ
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ไทยยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการเจรจาเปิดเสรีบริการทาง
วิศวกรรมกับต่างชาติให้กับวิศวกรไทยและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำให้ขาด
ข้อมูลที่จะใช้ในการเจรจา การควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรยังไม่ครบทุกสาขา ทำให้
ต่างชาติมีโอกาสเข้ามาทำงานในไทยได้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่ได้ควบคุม การเปิดเสรีทางการ
ค้าจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายในประเทศเป็นผลให้ราคาค่าก่อสร้างลดลง และลดปัญหาการ
ผูกขาดในงานก่อสร้าง  

 (2) ระดับองค์กร  
 การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ บริษัทของไทยมี
ค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพวิศวกรรม ธุรกิจไทยอาจจะพบปัญหา
การเมืองท้องถิ่น ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน ธุรกิจของไทยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ส่วนระดับ
ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อธุรกิจของไทย
หลายองค์กรที่เริ่มก้าวเข้าสู่การทำงานข้ามชาติในต่างประเทศทำให้เป็นแบบอย่างในการปรับตัวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ การเปิดเสรีทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยอัตโนมัติ การ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะทำให้ตลาดก่อสร้างของไทยมีโอกาสขยายตัวในต่างประเทศได้กว้างมากข้ึน  

 (3) ระดับวิชาชีพ 
 วิศวกรไทยขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการติดต่อประสานงาน

ระหว่างการทำงานกับต่างชาติ วิศวกรไทยอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่อยากปรับตัวเข้า
กับระบบการทำงานที่เป็นสากลและไม่อยากไปทำงานต่างประเทศ  ส่วนระดับทัศนคติของวิศวกร
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โยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับเห็นด้วย ในข้อ วิศวกรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้าบริการวิชีพ ทำให้ยังไม่มีการเตรียมควา ม
พร้อมเพื่อรับมือรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 
2019 มีผลกระทบต่อรายได้ของวิศวกร วิศวกรไทยยังขาดความสนใจและไม่ให้ความสำคัญกับเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เป็นภาษอังกฤษทำให้อาจเกิดความเสียหายในการทำงานได้ ส่วนระดับทัศนคติของวิศว กร
โยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ในข้อ วิศวกรไทยมีค่ าบริการวิชาชีพ
วิศวกรรมถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ได้เปรียบเมื่อต้องแข่งขันกับวิศวกรจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว  วิศวกรไทยมีความได้เปรียบเรื ่องภูมิภาคท้องถิ ่น ทำให้มีความคุ ้น เคยต่อ
สภาพแวดล้อมเมื่องานในประเทศไทย  วิศวกรไทยต้องผ่านการคัดเลือกหลายระดับ จึงจะได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้วิศวกรไทยเป็นผู้มีความสามารถแข่งขันในด้าน
วิชาชีพกับต่างชาติได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็น ทำให้พบว่าจาก
การเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียน ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ทำให้ประเทศไทยจะ
ศึกษาหาแนวทางในการเตรียมความพร้อม โดยมีรายละเอียดแนวทางการเตรียมความพร้อม
ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 

ระดับประเทศ 
1) ภาครัฐจะต้องมีระเบียบ และกระบวนการควบคุมการประกอบอาชีพอย่างเข้มงวด 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคภายในประเทศไทย 
2) ภาครัฐจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้สภาวิศวกรเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดย

ต้องให้อำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อที่วิศวกรจะได้วางแผนการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาประเทศ 

3) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างของไทยในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี 
เป็นต้น และควรช่วยเจรจากับต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดให้ธุรกิจก่อสร้างของไทยสามารถเข้าไป
แข่งขันกับต่างชาติได้เสรีอย่างแท้จริง 

4) ภาครัฐจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านผลกระทบต่าง ๆ จากการเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียนกับผู้ประกอบในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เจรจาเปิดเสรีบริการทางวิศวกรรมของไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยได้มีการเตรียมความ
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พร้อมในการศักยภาพขององค์กรในตลาดที่จะมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยโดยอัตโนมัติ 

5) ภาครัฐจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านผลกระทบต่าง ๆ จากการเปิด
เศรษฐกิจสังคมอาเซียนและให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจา เพื่อให้วิศวกรไทยได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการตลาดที่จะมีการแข่งขันสูงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรไทยโดยอัตโนมัติ 

ระดับองค์กร  
1) ภาคเอกชนจะต้องหามาตรการบังคับและจัดทำข้อตกลงให้ต่างชาติที่เข้ามาทำงานใน

ประเทศไทยต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับวิศวกรไทย เพื่อให้วิศวกรไทยได้พัฒนาวิชาวิศวกรรมและ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และจะได้ไม่ต้องพ่ึงพาวิศวกรต่างชาติดังเช่นในปัจจุบัน 

2) ภาคเอกชนจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษาหรือการอบรมให้กับวิศวกรของไทยได้มี
โอกาสเรียนรู้และมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับต่างชาติ หรือได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล 

3) ภาคเอกชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิศวกรเพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง 

ระดับวิชาชีพ 
1) วิศวกรไทยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิศวกรเพ่ือ

ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง 
2)  วิศวกรไทยจะต้องมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการจัดระบบ

การเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้กับวิศวกรในแต่ละรุ่นของไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดองค์
ความรู้ในการทำงานโดยเฉพาะเทคนิคในการทำงานในแต่ละท้องถิ่น 

3)  วิศวกรไทยจะต้องพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจะได้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำทักษะความรู้ในด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิต
การทำงานจริงได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง ทัศนคติของวิศวกรโยธาต่อการเปิดเศรษฐกิจสังคมอาเซียนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้เขียนได้รับความกรุณาและ
ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชั ย อัตถากร ที่ปรึกษาการค้นคว้า
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อิสระ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ตลอดทั้งให้ความเมตตาและกำลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันนำเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ
ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที ่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวโยธา ที่ให้ความรู้ ข้อมูลข้อเสนอแนะ 
จนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ เป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รุ่น 28 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี 

ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดีย่ิง
ประโยชน์และคุณค่าของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขออุทิศส่วนกุศลและคุณความดีนี้แก่คุณพ่อ 
คุณแม่ ผู้ให้กำเนิดและให้ชีวิตที่ดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 
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ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
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การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ บุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในสังกัดในสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.40 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 64.20 มีตำแหน่งข้าราชการ ร้อย 71.60 มีระยะเวลาในการปฏิบัติ 
มากกว่า 10 ปีขึ ้นไป ตามลำดับ 1) ผลการศึกษาด้านความรู้ พบว่า ความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรโดยภาพรวมและรายด้าน ในระดับมาก จำแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้งานหลาย ๆ ด้าน  การปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และ
แนวทางการปฏิบัติงาน การประชุมชี้แจง ทิศทางการทำงานในด้านนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ การสอนงาน การนิเทศงาน จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีประสบการณ์ การ
ให้บริการเอกสาร/สิ่งพิมพ์ วารสารทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตามลำดับ 2) ด้านทักษะเฉพาะ
ตำแหน่ง พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
จำแนกเป็นรายข้อ อันดับแรก การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมระยะสั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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งานที่รับผิดชอบ จัดให้มีการศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการทำงานในหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานใน
ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งการ  
สัมมนาวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นตามลำดับ 3) ด้านบริหาร พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมในระดับมาก
ที่สุด จำแนกเป็นรายข้อ ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก อันดับแรก การมีส่วน
ร่วมในการการตัดสินใจและเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ความสามารถในการบังคับ
บัญชาและการมีภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 4) ด้านวิชาการ พบว่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดย
ภาพรวมในระดับมาก มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีการรวบรวมข้อมูลและหลักการในการปฏิบัติงาน จำแนกเป็น
รายข้อ มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก อันดับแรก มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ พบว่าการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานีความ
ต้องการในการพัฒนา มีการศึกษาอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงาน
อ่ืน มีการสัมมนาหลักการในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 5) ด้านการฝึกอบรม พบว่า การพัฒนา
บุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ อันดับแรก มีการติดตาม และการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับ
งานและพัฒนาการ ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมงานที่
สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง  และมีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน  ตามลำดับ 6) ผล
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
อันดับแรก ด้านวิชาการ ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านบริหาร ด้านการฝึกอบรม ด้านความรู้ใน
ปฏิบัติงาน ในส่วนของระดับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จะแบ่งออกเป็นการจำแนก ดังนี้  

1) เพศชาย และ เพศหญิง พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับความต้องการมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรก ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร อยู่ใน
ระดับความต้องการมากที่สุด ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านการฝึกอบรม และด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 2) ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูง
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งานที่รับผิดชอบ จัดให้มีการศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการทำงานในหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานใน
ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งการ  
สัมมนาวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นตามลำดับ 3) ด้านบริหาร พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมในระดับมาก
ที่สุด จำแนกเป็นรายข้อ ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก อันดับแรก การมีส่วน
ร่วมในการการตัดสินใจและเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ความสามารถในการบังคับ
บัญชาและการมีภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 4) ด้านวิชาการ พบว่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดย
ภาพรวมในระดับมาก มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีการรวบรวมข้อมูลและหลักการในการปฏิบัติงาน จำแนกเป็น
รายข้อ มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก อันดับแรก มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ พบว่าการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานีความ
ตอ้งการในการพัฒนา มีการศึกษาอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงาน
อ่ืน มีการสัมมนาหลักการในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 5) ด้านการฝึกอบรม พบว่า การพัฒนา
บุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ อันดับแรก มีการติดตาม และการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับ
งานและพัฒนาการ ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมงานที่
สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง  และมีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน  ตามลำดับ 6) ผล
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
อันดับแรก ด้านวิชาการ ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านบริหาร ด้านการฝึกอบรม ด้านความรู้ใน
ปฏิบัติงาน ในส่วนของระดับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จะแบ่งออกเป็นการจำแนก ดังนี้  

1) เพศชาย และ เพศหญิง พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับความต้องการมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรก ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร อยู่ใน
ระดับความต้องการมากที่สุด ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านการฝึกอบรม และด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 2) ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูง
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กว่าปริญญาตรี พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับความต้องการมากเมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉล่ีย  
จากมากไปหาน้อยอันดับแรกด้านวิชาการด้านการบริหารอยู ่ในระดับความต้องการมากที ่สุด  
ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งด้านความรู ้ในการปฏิบัติงาน และด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับความ
ต้องการมาก  3) ตำแหน่งข้าราชการ และพนักงานจ้าง พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับความต้องการมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรกด้านวิชาการด้านการบริหาร
ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งด้านการฝึกอบรมและด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ พบว่า
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งอยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด  
4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 1-5 ปี  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 6-10 ปี และ 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับความต้องการ
มากเมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรกด้านวิชาการด้านการ
บริหารด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งด้านการฝึกอบรมและด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีขนาดใหญ่ที ่ส ุดของ      
ประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิน
กิจการและจัดระบบบริการ สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งสามารถแยกเป็น
ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การสั่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที ่ยว ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการตามลำดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภา
จังหวัดขณะนั ้น มีลักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชน ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาหารือแนะนำแก่
คณะกรรมการจังหวัด ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
เป ็นหน่วยงานการปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นตามกฎหมาย ต่อมาในปีพ.ศ. 2481 ได ้ม ีการตรา
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี ่ยวกับสภา
จังหวัดไว้โดยเฉพาะสำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯนั้น ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
บทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กล่าวคือ สภาจังหวัดยังคงทำหน้าที ่เป็นสภาที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกำหนดให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ  
และรับผิดชอบบริหารราชการส่วนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการ
จังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯนี้ ทำให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีขนาดใหญ่ที ่ส ุดของ      
ประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิน
กิจการและจัดระบบบริการ สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ ซึ่งสามารถแยกเป็น
ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การสั่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที ่ยว ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการตามลำดับ โดยจัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภา
จังหวัดขณะนั ้น มีลักษณะเป็นองค์กรแทนประชาชน ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาหารือแนะนำแก่
คณะกรรมการจังหวัด ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
เป ็นหน่วยงานการปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นตามกฎหมาย ต่อมาในปีพ.ศ. 2481 ได ้ม ีการตรา
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี ่ยวกับสภา
จังหวัดไว้โดยเฉพาะสำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯนั้น ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะและ
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แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกำหนดให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ  
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แต่เนื ่องจากบทบาทและการดำเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที ่ปรึกษา ซึ ่งคอยให้
คำแนะนำและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไม่สู้จะได้ผลสมตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึง
ทำให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2498 อันมีผลให้เกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นตาม
กฎหมายโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกจากจังหวัด ในฐานะที่เป็นราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่า
ด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง อำนาจหน้าที่ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่พัฒนา
จังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น จัดสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาลและอบต. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลและอบต .การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลซึ่งเดิม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีพื้นที่
รับผิดชอบ นอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาล มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมี
นายอำเภอต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบงาน ในแต่ละ เขตอำเภอ โดยมีสภาจังหวัดทำหน้าที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ต่อมาได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 ทำให้สภาตำบลทุกแห่งเป็นนิติบุคคล และบางแห่งก็ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) จึงเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เกี่ยวกับความซ้ำซ้อนในเรื่องพื้นที่  
ความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความซ้ำซ้อนในเรื่องรายได้ จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในเรื่องบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 เพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยให้ตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น 
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยหน่วยงาน 
12 หน่วยงาน ดังนี้ 

1)  สำนักปลัด อบจ. 
2)  กองกิจการสภา 
3)  กองแผนและงบประมาณ 
4)  กองคลัง 
5)  กองช่าง 
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6)  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7)  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8)  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
9)  กองการท้องเที่ยวและการกีฬา 
10) กองการเจ้าหน้าที่ 
11) หน่อยตรวจสอบภายใน 
12) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1) เพื่อศึกษาถึงความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) คือ ประชากร บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายนิติการและการ
พาณิชย์ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 143 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) ประกอบด้วย ลักษณะทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 



507

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

506 
 

6)  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7)  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8)  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
9)  กองการท้องเที่ยวและการกีฬา 
10) กองการเจ้าหน้าที่ 
11) หน่อยตรวจสอบภายใน 
12) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1) เพื่อศึกษาถึงความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) คือ ประชากร บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายนิติการและการ
พาณิชย์ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 143 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) ประกอบด้วย ลักษณะทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

507 
 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความต้องการพัฒนาบุคคลากร ประกอบด้วย
ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการ
ฝึกอบรม 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในสังกัดในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  มีดังนี ้ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.40 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 64.20 มีตำแหน่งข้าราชการ ร้อย 71.60 มีระยะเวลาในการปฏิบัติ 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ตามลำดับ 

ผลการศึกษาด้านความรู้ พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและราย
ด้าน ในระดับมาก จำแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้งาน
หลาย ๆ ด้าน การปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ งาน การ
ประชุมชี้แจง ทิศทางการทำงานในด้านนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ การสอน
งาน การนิเทศงาน จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีประสบการณ์ การให้บริการเอกสาร/สิ่งพิมพ์ วารสาร
ทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ตามลำดับ 

ผลการศึกษาด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก จำแนกเป็นรายข้อ อันดับแรก การสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การอบรมระยะสั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ จัดให้มีการศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการ
ทำงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหรืองานในหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
อบรมตามหลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง การสัมมนาวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกัน การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามลำดับ 

ผลการศึกษาด้านบริหาร พบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุด จำแนกเป็นรายข้อ ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก อันดับแรก การมี
ส่วนร่วมในการการตัดสินใจและเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ความสามารถในการ
บังคับบัญชาและการมีภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ผลการศึกษาด้านวิชาการ พบว่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมในระดับ
มาก มคีวามต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด คือมีการรวบรวมข้อมูลและหลักการในการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายข้อ มีความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก อันดับแรก มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
พบว่าการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีความต้องการในการ
พัฒนา มีการศึกษาอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น มีการ
สัมมนาหลักการในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

ผลการศึกษาด้านการฝึกอบรม พบว่า การพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ อันดับแรก มี
การติดตาม   และการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานและพัฒนาการ  ผู้บังคับบัญชาให้
ความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมงานที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงการทำงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ตามลำดับ 

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ มีความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรอันดับแรก ด้านวิชาการ ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านบริหาร ด้านการฝึกอบรม 
ด้านความรู้ในปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จำแนกตาม เพศชาย และเพศหญิง พบว่าความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
ความต้องการมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรก ด้าน
วิชาการ และด้านการบริหาร อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน  

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จำแนกตามระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากรใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู ่ในระดับความต้องการมากเมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรกด้านวิชาการด้านการบริหารอยู่
ในระดับความต้องการมากที่สุด ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน และด้านการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับความต้องการมาก 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จำแนกตามตำแหน่งข้าราชการ และพนักงานจ้าง พบว่าความ



509

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

508 
 
ระดับมากที่สุด คือมีการรวบรวมข้อมูลและหลักการในการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายข้อ มีความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก อันดับแรก มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
พบว่าการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีความต้องการในการ
พัฒนา มีการศึกษาอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น มีการ
สัมมนาหลักการในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

ผลการศึกษาด้านการฝึกอบรม พบว่า การพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ อันดับแรก มี
การติดตาม   และการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานและพัฒนาการ  ผู้บังคับบัญชาให้
ความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมงานที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงการทำงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ตามลำดับ 

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ มีความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรอันดับแรก ด้านวิชาการ ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านบริหาร ด้านการฝึกอบรม 
ด้านความรู้ในปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จำแนกตาม เพศชาย และเพศหญิง พบว่าความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
ความต้องการมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรก ด้าน
วิชาการ และด้านการบริหาร อยู่ในระดับความต้องการมากที่สุด ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน  

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
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สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู ่ในระดับความต้องการมากเมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรกด้านวิชาการด้านการบริหารอยู่
ในระดับความต้องการมากที่สุด ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน และด้านการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับความต้องการมาก 
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ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ใน
ระดับความต้องการมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยอันดับแรก
ด้านวิชาการด้านการบริหารด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งด้านการฝึกอบรมและด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ พบว่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งอยู่ใน
ระดับความต้องการมากที่สุด 

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  
สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 1-5 ปี  มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 6-10 ปี และ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
พบว่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับความต้องการมากเมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย จาก
มากไปหาน้อยอันดับแรกด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร ด้านทักษะเฉพาะตำแหน่ง ด้านการฝึกอบรม
และด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช ้

 
จากผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
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รับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการประหยัดในด้านงบประมาณของ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4) ในการศึกษาต่อของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีความไม่เท่า
เทียมกัน เนื่องจากมีการพิจารณาจากสายผู้บริหารก่อนแล้วจึงนำไปสู่การพิจารณาสายปฏิบัติทีหลัง 
จึงทำให้ผู้ปฏิบัติสายปฏิบัติหมดสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ทุนการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ พิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านมาประกอบการพิจารณา เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่บุคลากร 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและให้คำปรึกษา
แนะนำอย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ที่ปรึกษาการคันคว้าอิสระ ที่ได้กรุณถ่ายทอด 
ความรู้ แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตา
และกำลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันนำเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ
ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที ่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รุ่น 28 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี 

ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่ง
ประโยชน์และคุณค่าของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขออุทิศส่วนกุศลและคุณความดีนี้แก่คุณพ่อ 
คุณแม่ ผู้ให้กำเนิดและให้ชีวิตที่ดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
จารุเนตร เกื้อภักดิ์. (2559). แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม.  
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การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโตต้่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

   มานิตย์ ทวีศักดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหาการบริ หาร
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศ
ไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ บุคลากร
การยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สาขา จำนวน 149 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล เมื่อจัดกระทำกับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่าด้วย โปรแกรม
สำเร ็จร ูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยดำเนินการ ตามขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) หาค่าร้อยละจากจำนวนประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 2) นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและ
วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D) ผลจากการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไป
ของบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 149 
คน พบว่า คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีตำแหน่ งเป็นพนักงาน มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 6-10 ปี ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน ระดับปฏิบัติการปกติ เมื่อจำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านการประสานงาน ด้านการงบประมาณ  ด้านการรายงาน ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
วางแผน ด้านการอำนวยการ อยู่ใน ระดับปฏิบัติการเป็นปกติ และการจัดหาบุคคลอยู ่ในระดับ
ปฏิบัติการเป็นบางครั้ง ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหา ด้านการวางแผน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโตต้่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

   มานิตย์ ทวีศักดิ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหาการบริ หาร
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศ
ไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ บุคลากร
การยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สาขา จำนวน 149 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล เมื่อจัดกระทำกับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่าด้วย โปรแกรม
สำเร ็จร ูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยดำเนินการ ตามขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) หาค่าร้อยละจากจำนวนประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 2) นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและ
วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D) ผลจากการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไป
ของบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 149 
คน พบว่า คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีตำแหน่ งเป็นพนักงาน มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 6-10 ปี ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน ระดับปฏิบัติการปกติ เมื่อจำแนกเปน็รายด้านได้ดังนี้ 

ด้านการประสานงาน ด้านการงบประมาณ  ด้านการรายงาน ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
วางแผน ด้านการอำนวยการ อยู่ใน ระดับปฏิบัติการเป็นปกติ และการจัดหาบุคคลอยู ่ในระดับ
ปฏิบัติการเป็นบางครั้ง ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหา ด้านการวางแผน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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พบว่า การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร รองลงบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
งาน ด้าน การจัดการองค์กร พบว่า การปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย  รองลง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ด้านการจัดหาบุคคล 
พบว่า จำนวนบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงาน รองลงมา  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้ง
ภายในและภาย นอกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง ด้านการประสานงาน พบว่า การประชุมของ
บุคลากรและผู้บริหารเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสมอภาคและผู้บริหารต้องเป็นผู้ประสานงาน
ที่ดี รองลงการประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน ด้านการรายงาน พบว่า การทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ การรายงานข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, ตอบโต้, ปัญหาราคายางพารา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนชื้นมี
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก การเกษตรกรรมของไทยในอดีต จำแนกออกเป็น 2 ระบบหลักคือ 
ระบบทำไร่หมุนเวียน (Rotating Cultivation) และระบบการเกษตรเพื ่อยังชีพ (Subsistence 
Farming) เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า จะเติบโตประมาณ 3.8% โดยมีปัจจัยภายในเป็น
แรงขับเคลื่อน เช่น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งรายได้ภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับ
ดีขึ้น ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมีมูลคา่รวมกว่า 1 แสนล้านบาทการ
ผลิตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นอย่างสูงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 77.98 
ล้านไร่ในปี 2557 เป็น 89 ล้านไร่ในปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ต่อปี สำหรับผลผลิตยางพาราของ
โลก เพิ่มขึ้นจาก 12.14 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 14.59 ล้านตันในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79 
ต่อปี เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน จึงจูงใจให้
มีการขยายเนื้อท่ีปลูกเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 6-7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตหลัก 
ส่งผลให้เนื้อที่เปิดกรีดเพิ่มมากขึ้นโดยมีสถิติในช่วงปี 2557-2562 

โดยปัจจุบัน ประเทศไทย มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย
แต่ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยางมากที่สุดของโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ
ของเกษตรกรลดลงจาก 16,017.84 บาทต่อไร่ ในปี 2557 เหลือ 13,647.09 บาทต่อไร่ในปี 2561 
หรือลดลงร้อยละ 4.17 ต่อปี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต ต่อหน่วยลดลงจาก 63.82 บาทต่อกิโลกรัมในปี
2557เหลือ 56.39 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 หรือลดลงร้อย 3.55 ต่อปีด้านการผลิตในช่วง5 ปีที่
ผ่านมาประเทศไทยมีเนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 ต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 18.16 ล้านไร่ในปี 2557 
เป็น 20.11 ล้านไร่ ในปี 2561 และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 4.33 ล้านตัน ยางแห้ง ในปี 2557 เป็น 4.77 
ล้านตันยางแห้งในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19 ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลดจำนวน243 
กิโลกรัมต่อไร่ (ยางดิบ) ในปี 2557 เหลือ 242 กิโลกรัมต่อไร่ (ยางดิบ) ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 
0.21 ต่อปี โดยเนื้อที่กรีดได้และผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในช่วงปี 2553– 2554 ราคายางพาราอยู่ใน
ระดับสูงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูก 

นอกจากนี้การสนับสนุนจากทางภาครัฐที่สงเสริมมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในโครงการ
ปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ เป็นโครงการที่ภาครัฐต้องการขยายพื้นท่ีปลูกยางพาราในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อแก้ปัญหาความยากจน และเพื ่อให้มีผลผลิ ตยาง
สอดคล้องกับความต้องการยางของโลก เป็นเหตุให้เกษตรในหลายพื้นที่เปลี่ยนมาปลูกยางพารา จาก
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ประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนชื้นมี
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก การเกษตรกรรมของไทยในอดีต จำแนกออกเป็น 2 ระบบหลักคือ 
ระบบทำไร่หมุนเวียน (Rotating Cultivation) และระบบการเกษตรเพื ่อยังชีพ (Subsistence 
Farming) เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า จะเติบโตประมาณ 3.8% โดยมีปัจจัยภายในเป็น
แรงขับเคลื่อน เช่น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งรายได้ภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับ
ดีขึ้น ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมีมูลคา่รวมกว่า 1 แสนล้านบาทการ
ผลิตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นอย่างสูงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 77.98 
ล้านไร่ในปี 2557 เป็น 89 ล้านไร่ในปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ต่อปี สำหรับผลผลิตยางพาราของ
โลก เพิ่มขึ้นจาก 12.14 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 14.59 ล้านตันในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79 
ต่อปี เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน จึงจูงใจให้
มีการขยายเนื้อท่ีปลูกเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 6-7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตหลัก 
ส่งผลให้เนื้อที่เปิดกรีดเพิ่มมากขึ้นโดยมีสถิติในช่วงปี 2557-2562 

โดยปัจจุบัน ประเทศไทย มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซีย
แต่ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตยางมากที่สุดของโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ
ของเกษตรกรลดลงจาก 16,017.84 บาทต่อไร่ ในปี 2557 เหลือ 13,647.09 บาทต่อไร่ในปี 2561 
หรือลดลงร้อยละ 4.17 ต่อปี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต ต่อหน่วยลดลงจาก 63.82 บาทต่อกิโลกรัมในปี
2557เหลือ 56.39 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 หรือลดลงร้อย 3.55 ต่อปีด้านการผลิตในช่วง5 ปีที่
ผ่านมาประเทศไทยมีเนื้อที่กรีดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 ต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 18.16 ล้านไร่ในปี 2557 
เป็น 20.11 ล้านไร่ ในปี 2561 และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 4.33 ล้านตัน ยางแห้ง ในปี 2557 เป็น 4.77 
ล้านตันยางแห้งในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19 ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลดจำนวน243 
กิโลกรัมต่อไร่ (ยางดิบ) ในปี 2557 เหลือ 242 กิโลกรัมต่อไร่ (ยางดิบ) ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 
0.21 ต่อปี โดยเนื้อที่กรีดได้และผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในช่วงปี 2553– 2554 ราคายางพาราอยู่ใน
ระดับสูงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูก 

นอกจากนี้การสนับสนุนจากทางภาครัฐที่สงเสริมมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในโครงการ
ปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ เป็นโครงการที่ภาครัฐต้องการขยายพื้นท่ีปลูกยางพาราในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อแก้ปัญหาความยากจน และเพื ่อให้มีผลผลิ ตยาง
สอดคล้องกับความต้องการยางของโลก เป็นเหตุให้เกษตรในหลายพื้นที่เปลี่ยนมาปลูกยางพารา จาก
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ที่ประเทศไทยมาพื้นที่ปลูกยางพาราเดิมจำนวน 15,676,691 ไร่ ประกอบด้วย ภาคใต้ 14 จังหวัด 
และภาคตะวันออก 3 จังหวัด ต่อมาประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่จำนวน 6,509,625 ไ ร่ 
ประกอบด้วยภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคตะวันออก 11 
จังหวัด จนทำให้ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารารวมทั้งสิ ้น 22,186,316 ไร่ 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2557) 

ภาคใต้ เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่
เป็นที่ราบและทิวเขาประกอบกับมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูก
ยางพาราเป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2555 ภาคใต้มีเนื้อที่กรีดยางทั้งหมด 9.9 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 72 
ของเนื้อที่กรีดทั้งประเทศ มีผลผลิตยางพาราทั้งสิ ้น 2.7 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิต
ทั้งหมด สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่การปลูกยางพารามาก
ที่สุดจะอยู่ทางฝั่งภาคตะวันออก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสัดส่วนพื้นที่การปลูกยางพารามากที่สุด 
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  8,174,758.61  ไร่ มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
3,672,489 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของพื้นที่จังหวัด และมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 139,338 
ครัวเรือน มียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด และเป็นพื้นที่สำคัญในการปลูกยางพารา ของ
ประเทศ โดยในปี 2559 มีเนื้อที่ยืนต้นมากที่สุดของประเทศ คือ 2.85 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.23 
ของเนื้อที่ยืนต้น ทั้งหมดของประเทศ มีเนื้อที่กรีดยางได้ 2.58 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.23 ของ
ประเทศ และมีผลผลิต 670,118 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.27 ของประเทศ ซึ่งผลผลิตลดลงจากปี 2558 
ร้อยละ 2.81 มีผลผลิตเฉลี่ย 259  กิโลกรัมต่อไร่ (ลดลง) จากปี 2558 คือ 266 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งมีผล
จากความต้องการของตลาดโลกลดลง ราคายางตกต่ำ ผลกระทบ จากภูมิอากาศ มีฝนตกชุก ส่งผลให้
เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพารา ในขณะที่ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปเป็นผลผลิตด้านพืช ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล และด้าน
ประมง ได้แก่ การประมงชายฝั่ง และเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบ
โต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหา

ราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ทราบผลกระทบที่แท้จริงว่าปัจจัยของการบริหารจัดการและปัญหาการบริหารจัดการจะ
สามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และยังเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  ประชากร (Population) คือ ประชากร บุคลากรการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2)  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน คือ บุคลากรการยาง

แห่งประเทศไทย 8 สาขา ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร 
สาขาคีรีรัฐนิคม สาขาเวียงสระ สาขาไชยา สาขาพระแสง และสาขาเคียนซา จำนวน 149 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษา การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำของ การยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตดังนี้ผู ้วิจัยได้
สังเคราะห์ จากแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  
ดังภาพข้างล่างนี้ 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2)  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน คือ บุคลากรการยาง

แห่งประเทศไทย 8 สาขา ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร 
สาขาคีรีรัฐนิคม สาขาเวียงสระ สาขาไชยา สาขาพระแสง และสาขาเคียนซา จำนวน 149 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษา การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำของ การยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตดังนี้ผู ้วิจัยได้
สังเคราะห์ จากแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  
ดังภาพข้างล่างนี้ 
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            ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)   (Dependent Variables) 
       

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร (2542) ศึกษาการวิเคราะห์การผลิตยางพารากรณีศึกษาโครงการนำ

ร่อง จังหวัดนครพนม ทำการศึกษาในเรื่อง (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ยางพารา (2) ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด (3) วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ผลิต ผลการศึกษาพบว่า แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิต มากกว่าปัจจัยอ่ืน 
ประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราของโครงการนำร่องเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการผลิต
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดพบว่า ประสิทธิภาพในการผลิตของโครงการนำร่อง
ดีกว่า สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตพบว่า ผลตอบแทนจากการผลิตของโครงการนำ
ร่องเท่ากับร้อยละ 10 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่นแล้วยางพารายังให้
ผลตอบแทนในเกณฑ์ที่สูงกว่า 

พรรณี นุกูลคาม, ประไพพร ศิริคติธรรม, การต์ธีรา โพธิ์ปาน และนภาพร สนองบุญ (2549) 
ศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลกโดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ศึกษา
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินไปลูกยางพารา และปัญหา
เกี่ยวกับการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยชิงสำรวจที่มีการเก็บข้อมูล
จากตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดพิษณุโลกจาก 3 อำเภอ หรือ 9 ตำบล เก็บข้อมูล
โดยสุ่มย่างแบบเจาะจง แบบกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้เกษตรกรจำนวน 200 ได้จกแบบ

แนวทางการบริหารจัดการการตอบ
โต้ต่อปญัหาราคายางพาราตกต่ำ 

1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดองค์กร 
3. ด้านการจัดหาคนเข้าทำงาน 
4. ด้านการอำนวยการ 
5. ด้านการประสานงาน 
6. ด้านการรายงาน 
7. ด้านการงบประมาณ 

 
 

ปัจจัยท่ัวไปข้อผู้ตอแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ตำแหน่ง 

  4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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สัมภาษณ์คือ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิก ในครัวเรือน 
จำนวนสมาชิกที่ช่วยงานเกษตร จำนวนแรงงานที่ช่วยทำสวนยางพารา และรายได้ของครัวเรือน 
ข้อมูลการทำสวนยางพารา และทำเกษตรกรรมอ่ืน ๆ องค์ประกอบของต้นทุนในการทำสวนยางพารา 
มูลเหตุจูงใจในการทำสวนยางพารา และทำเกษตรกรรมอื่น ๆ การวางแผนการจำหน่าย ผลผลิต
ยางพารารวมถึงความต้องการช่วยเหลือจกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับอนุปริญญา โดย
ที่เกษตรกรจากอำเภอนครมีเกษตรกรที่ไม่ได้เรียนหนังสือมากกว่าพื้นที่อื ่น ๆ จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนมากไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่ช่วยงานเกษตรเพียง 3 -4 คน เท่านั้น เกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ยก่อนทำสวนยาง 66,814.80 บาท รายได้เฉลี่ยต่อปีภายหนังทำสวนยางแล้ว 68,064.80 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 สัดส่วนของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรมของเกษตรกร
ส่วนมากใช้พื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรม และมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็น สปก. พิจารณาอาชีพเสริมจากทั้ง 3 
พื้นที่ พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีกรประกอบอาชีพเสริม โดยที่เกษตรกรจากอำเภอนครไทย และ
อำเภอชาติการมีอาชีพเสริมคืน ทำไร่ข้าวโพด และไร่สับปะรด ในขณะที่อาชีพเสริมส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรอำเภอเนินมะปรางคือ ทำสวนสำไย และปลูกข้าวโพด เกษตรกรได้รับ ตอบแทนเฉลี่ยจาก
การทำเกษตรกรรม 8,731.26 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ย 

นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ทำงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ ่งมี
ความสำคัญอยู ่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ 
โครงสร้าง และ ความสามารถ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ใน
ระดับน้อย และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสว่นจังหวัดชลบุรี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน คือความสำเร็จในงาน ตำแหน่ง
งาน ความรับผิดชอบใน งาน และสถานภาพ ในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยู ่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ทำงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอยู่ในระดับ ปานกลาง 
และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
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สัมภาษณ์คือ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิก ในครัวเรือน 
จำนวนสมาชิกที่ช่วยงานเกษตร จำนวนแรงงานที่ช่วยทำสวนยางพารา และรายได้ของครัวเรือน 
ข้อมูลการทำสวนยางพารา และทำเกษตรกรรมอ่ืน ๆ องค์ประกอบของต้นทุนในการทำสวนยางพารา 
มูลเหตุจูงใจในการทำสวนยางพารา และทำเกษตรกรรมอื่น ๆ การวางแผนการจำหน่าย ผลผลิต
ยางพารารวมถึงความต้องการช่วยเหลือจกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับอนุปริญญา โดย
ที่เกษตรกรจากอำเภอนครมีเกษตรกรที่ไม่ได้เรียนหนังสือมากกว่าพื้นที่อื ่น ๆ จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนมากไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่ช่วยงานเกษตรเพียง 3 -4 คน เท่านั้น เกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ยก่อนทำสวนยาง 66,814.80 บาท รายได้เฉลี่ยต่อปีภายหนังทำสวนยางแล้ว 68,064.80 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 สัดส่วนของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรมของเกษตรกร
ส่วนมากใช้พื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรม และมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็น สปก. พิจารณาอาชีพเสริมจากทั้ง 3 
พื้นที่ พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีกรประกอบอาชีพเสริม โดยที่เกษตรกรจากอำเภอนครไทย และ
อำเภอชาติการมีอาชีพเสริมคืน ทำไร่ข้าวโพด และไร่สับปะรด ในขณะที่อาชีพเสริมส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรอำเภอเนินมะปรางคือ ทำสวนสำไย และปลูกข้าวโพด เกษตรกรได้รับ ตอบแทนเฉลี่ยจาก
การทำเกษตรกรรม 8,731.26 บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ย 

นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ทำงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ ่งมี
ความสำคัญอยู ่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ 
โครงสร้าง และ ความสามารถ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ใน
ระดับน้อย และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารสว่นจังหวัดชลบุรี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน คือความสำเร็จในงาน ตำแหน่ง
งาน ความรับผิดชอบใน งาน และสถานภาพ ในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยู ่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยแรงจูงใจในการ
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มธุรส ปิ่นทศิร (2560) สภาพปัญหาการบริหารสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด 
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกรอบการศึกษา 4 ด้าน คือด้านบุคคล ด้านเงินทุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
การบริหารจัดการ โดยการวิจัยเป็น การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่ม ตัวอย่าง เป็นสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดิน
น้ำดี จำกัด ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ตั้งแต่ปี 2546–2557 จำนวน 259 คน โดยใช้แบบสอบถามใน
รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการบริหารของสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน 1. สภาพปัญหาการบริหารสหกรณ์
กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ด้าน บุคคล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่วุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับสาขาการทำงาน รวมถึงการขาดประสบการณ์ในการ ทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่ามี
ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้สมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ สหกรณ์ 
และ การขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ ด้านเงินทุน พบว่าไม่มีการจ่าย
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ติดต่อประสาน ประชาสัมพันธ์ในด้านข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบ  

วันเฉลิม จันทรากุล และอภินันท์ จันตะนี  (2563) ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
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สมดุล ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้หลักการบริหาร POSDCORB โดยกระบวนการแก้ไขปัญหามี
ทั้งหมด 7 ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์กร (Organizing) 3.การจัดหา
บุคคล (Staffing) 4. การอำนวยการ  Directing 5.การประสานงาน (Coordinating) 6.รายงาน
(Reporting) การงบประมาณ (Budgeting) ทั้งนี ้ ในขั ้นตอนของ D=Directing ฝ่ายอำนวย การ
สามารถใช้ กลยุทธ์แก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ คือ 1. ด้านอุปทาน 1) รัฐบาลควรใช้นโยบายเกี่ยวกับราคา 
(Price Policy) เช่น การประกัน ราคายางพารา 2) นโยบายที่ไม่ใช่ราคา (Non-Price Policy) เช่น 
การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์ยาง เป็นต้น 2. ด้านอุปสงค์: แนวทางการแก้ปัญหานี้ 
รัฐบาลควรใช้นโยบายเกี่ยวกับราคา (Price Policy) คือ ให้รัฐเจรจา แบบรัฐต่อรัฐตัดพ่อค้าคนกลาง
ออกไป โดยใช้เงื่อนไขด้านราคาท่ีเหมาะสมในการจูงใจ ส่วนนโยบายที่ไม่ใช่ราคา (Non-Price Policy) 
เช่น เร่งรัดการใช้ยางในประเทศและต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงอย่าง แท้จริง 
ควรใช้หลักธรรม “สาราณียธรรม 6” มาประกอบด้วย โดยเฉพาะหลักธรรมสีลสามัญญตา คือ ต้องยึด 
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ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และทิฏฐิสามัญญตา คือ ต้องมีความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือนำไปสู่
การแก้ปัญหา ราคายางพาราตกต่ำท่ีแท้จริง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู ้ว ิจัยกำหนดวิธี
การศึกษาที่มีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่ แบบของการวิจัยข้อมูลที่ต้องการหน่วยของการวิเคราะห์
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง ดังต่อไปนี้  

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคลากรการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สาขา 

ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร สาขาคีรีรัฐนิคม สาขา
เวียงสระ สาขาไชยา สาขาพระแสง และสาขาเคียนซา จำนวน  149  คน 

2)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เมื่อจัดกระทำกับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการวิเคราะห์เพื ่อหาค่าด้วย โปรแกรม

สำเร ็จร ูปSPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยดำเน ินการ ตามข ั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

(1)  หาค่าร้อยละจากจำนวนประชากรที่ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ตามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายการตามตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

(2)  นำข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2 มารวบรวมและวิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (x ̄) และค่า 
เบี ่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อเพื ่อทราบระดับการบริหารจัดการเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นจริงในปัจจุบันสภาพและปัญหา  

(3)  เมื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นรายด้านและรายข้อ แล้ว
นำไปแปล ผลใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) เกณฑ์การแปลผลซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ มี 
ความหมาย ดังนี้  

ข้อมูลที่ได้จากสภาพการบริหารจัดการ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ได้ปฏิบัติการมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ได้ปฏิบัติการบ่อย ๆ  
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ได้ปฏิบัติการเป็นปกติ  
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ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ได้ปฏิบัติการเป็นบางครั้ง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ได้ปฏิบัติการน้อย  
ข้อมูลที่เป็นการตอบโต้ต่อปัญหา 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า มีปัญหามากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า มีปัญหามาก  
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า มีปัญหาปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า มีปัญหาน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า มีปัญหาน้อยที่สุด  
(4)  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 นำมาจัดลำดับความถี่ของคำถามตามความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านที่เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่นอกเหนือจากข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 และนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการอภิปรายผล 

(5)  ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ นำมาจัดลำดับความถี่ของสภาพและปัญหา และ
วิธีการแก้ไข ปัญหาในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพารา
ตกต่ำของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนำไปเป็นส่วนประกอบในการ
อภิปรายผล 

3)  การตรวจสอบเครื่องมือ 
ผู ้วิจัยได้ทำการทดสอบเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการทดสอบความเที ่ยงตรง 

(Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้    
(1)  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ปรึกษากับอาจารย์

ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทำ
การแก้ไขปรับปรุงก่อนนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริง 

(2)  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นและผ่าน
การตรวจแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้าย แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha ซึ่งเกณฑ์การยอมรับ คือ  
ค่า  α มากกว่าและเท่ากับ 0.7 (Jump, 1978, อ้างถึงใน พวงผกา วรรธนะปกรณ์, 2556, น. 73) ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ออกมา เท่ากับ 0.89 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มี
ความน่าชื่อถือ  
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยเริ่มจากทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนำข้อมูลไปเข้ารหัส
ข้อมูล (Coding) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบาย
ค่าข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือ
ใช้อธิบายการบริหารจัดการ 
 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  

การวิจัยครั้งนี้ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ประการ
แรกเพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายาง 
พาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประการที่สองเพื่อศึกษา
ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการ
ยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาถึง การบริหารจัดการเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดหาบุคคล 
ด้านการอำนวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านงบประมาณ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 149 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้
ดังนี้ ด้านการรายงาน อยู่ในระดับ มีปัญหามาก ด้านการจัดองค์การ ด้านการประสานงาน ด้าน
การงบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านการอำนวยการ และการจัดหาบุคคล อยู่ในระดับมีปัญหา 
ปานกลาง   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ด้านการวางแผนควรกำหนดวัตถุประสงค์และวางกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์         
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยเริ่มจากทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนำข้อมูลไปเข้ารหัส
ข้อมูล (Coding) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบาย
ค่าข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือ
ใช้อธิบายการบริหารจัดการ 
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การวิจัยครั้งนี้ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ประการ
แรกเพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายาง 
พาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประการที่สองเพื่อศึกษา
ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการ
ยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาถึง การบริหารจัดการเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตอบโต้ต่อปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดหาบุคคล 
ด้านการอำนวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านงบประมาณ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 149 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีปัญหาปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อได้
ดังนี้ ด้านการรายงาน อยู่ในระดับ มีปัญหามาก ด้านการจัดองค์การ ด้านการประสานงาน ด้าน
การงบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านการอำนวยการ และการจัดหาบุคคล อยู่ในระดับมีปัญหา 
ปานกลาง   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ด้านการวางแผนควรกำหนดวัตถุประสงค์และวางกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์         

523 
 

2) ด้านการจัดองค์กร ควรจัดตั้งโครงสร้างอย่างเป็นทางการของผู้มีอำนาจผ่านการแบ่งงาน
ที่กำหนดไว้และประสานสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยองค์กรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องราคายางพาราก็คือการยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราทั้งประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร 

3) ด้านการจัดหาบุคคล ควรเข้มงวดทั้งในขั้นตอนการคัดเลือก การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการทันสถานการณ์อยู่เสมอ 

4) ด้านการอำนวยการ ควรกระจายข้อมูลและบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ลงไปสู่ผู้บริหารและ
พนักงานในระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

5) ด้านการประสานงาน ควรการจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ถึงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหน้าที ่ในลักษณะงานที ่ได้มอบหมายให้เกิดความ
ต่อเนื่องกันจนเสร็จสิ้น 

6) ด้านการรายงาน ควรรายงานข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง โดยรายงานระหว่างภายในหรือกับส่วนอื่น ต้องมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 

7) ด้านงบประมาณการบัญชีและการควบคุม เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุก
องค์กรรวมทั้งการบัญชีและการควบคุมซ่ึงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบผลกระทบ  Covid-19 และ วิธีการ
รับมือกรณีศึกษาชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน  โดย
ใช้สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สิติ t-test และ ANOVA 
กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพ้ืนที่ในการปลูกทุเรียน1-14 ไร่ และตั้งแต ่15 ไร่ ขึ้นไปใน
สัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง คิดเป็นร้อยละ 83.0 ส่วน
ใหญ่มีราคาขาย 80 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 80.0 รายได้จากการขายทุเรียนเดือน 
มกราคม- สิงหาคม ปี 2562 และ ปี 2563 มีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้จากการขายทุเรียนเดือน มกราคม- สิงหาคม มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
50.0  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.0 โดยเกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน ที่ส่งออกทุกเรียนไปต่างประเทศท้ังหมดจำนวน 60 คน ส่งออกไปประทศจีน และทุกคนยังทำ
การติดต่อการค้าเพ่ือส่งออกหลังประกาศภาวะวิกฤต Covid-19 คิดเป็นร้อยละ 100.0 และมีวิธีการ
รับมือกับวิกฤต Covid-19 คิดเป็นร้อยละ 73.3 เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีแนวทางแก้ปัญหาวิกฤต 
Covid-19 โดยรวมในระดับน้อยที่สุด วิธีการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำคือ ลดการดูแลทุเรียนในช่วงท่ี 
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ยังเกิดวิกฤติ ลดการให้ปุ๋ยหรือการใช้ยาฆ่าแมลง) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เกษตรกรชาวสวน
ทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุ  ระดับการศึกษา พื ้นที ่การเพาะปลูกแตกต่างกันมี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 
คำสำคัญ: ผลกระทบโควิด-19, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
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บทนำ 
  
           จากสภาวะการประสบปญหา Covid-19 ในป 2563 ที่มีการแพรกระจายของไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายจากคนสู่คน  
เริ่มโดยพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของ
มณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้
รวดเร็ว การดูแลรักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคน ป่วยหนักและตายจำนวนมากเกินที่ควรจะเป็น จน
ประเทศจีนต้องปิดเมืองและปิดประเทศ (มาณพ เสงี่ยมบุตร, 2563) จากสถานการณ์ดังกล่าวยังทำให้
การแพรระบาดไดกระจายไปยังหลายประเทศ ทำให้แต่ละประเทศตองออกมาตรการเพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพรระบาดเช่น การประกาศให้ประชาชนทั่วไปควรอยู่ ในที่พักอาศัยเท่านั้น เว้นแต่จะ
ออกมาเพื่อทำงานหรือมีเหตุการณฉุกเฉิน การห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะ รวมไปถึงงดการเดินทาง 
การสั่งปิดสถานศึกษา งดจัดเทศกาลรื่นเริง บางประเทศมีการสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนที่เดินทางมาจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเขาประเทศของตน ความวิตกกังวลของสถานการณการแพรระบาดรวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ ที่หลายประเทศออกมาเพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19 สงผลโดยตรงตอการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั ่วโลก (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2563) รวมถึงประเทศไทย โดย
กระทรวงพาณิชยนําเสนอผลกระทบใน 4 ดานหลัก คือ ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการ
ชะลอ ตัวของผลกระทบดาน Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรม  ผลกระทบดานโลจิสติกส์ต่อการ 
สงออกสินค้าเกษตร และอาหารของไทยและผลกระทบต่อการทองเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าใน
ประเทศ ผลกระทบเหล่านี้ได้ส่งผลถึงทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลัก โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,214,064 ไร่ 
พื้นที ่ถือครองเพื ่อการเกษตร 3,062,459 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.28 ของพื้นที ่ทั ้งหมด ในปีการ
เพาะปลูก พื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ไม้ผล และปาล์ม
น้ำมัน (สมชาย ชาญณรงค์กุล, 2563) จากการที่ประเทศจีนต้องปิดเมืองและปิดประเทศที่มีสาเหตุมา
จากการแพรระบาดของ Covid-19 จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศจีนเป็นคู่ค่ารายใหญ่ที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนส่งออก  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
ผลกระทบ Covid-19 และว ิธ ีการร ับมือกรณีศ ึกษาเกษตรกรผู ้ปล ูกทุเร ียนในพื ้นที่ จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ศึกษากับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนส่งออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตCovid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1) เพื ่อศึกษาผลกระทบของ Covid-19 ที ่ม ีต ่อเกษตรกรชาวสวนทุเร ียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนทุเรียนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 (1) ตัวแปรต้นได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 
 (2) ตัวแปรตาม คือ  แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้ศึกษากำหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ เดือน เมษายน-ตุลาคม  พ.ศ.2563  เพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งนำเสนอผลที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
 2) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
 3) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1) เพื ่อศึกษาผลกระทบของ Covid-19 ที ่ม ีต ่อเกษตรกรชาวสวนทุเร ียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนทุเรียนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 (1) ตัวแปรต้นได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 
 (2) ตัวแปรตาม คือ  แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้ศึกษากำหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ เดือน เมษายน-ตุลาคม  พ.ศ.2563  เพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งนำเสนอผลที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
 2) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
 3) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
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 4) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีพื ้นที่เพาะปลูกแตกต่างกันมี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 แตกต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
            ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  

         
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1) เพื ่อทราบผลกระทบของ  Covid-19 ที ่ม ีต ่อเกษตรกรชาวสวนทุเร ียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 2) เพื ่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อภาครัฐ และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถนำผลการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบไปทำการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบและการ เตรียมการรับมือกับผลกระทบทาง เศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของCovid-19  
 

การดำเนินงานวิจัย 
 

1) ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่จะทำการศึกษาในครั้งนี้คือ จำนวน 100 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. พ้ืนที่เพาะปลูก 

 
 
 
 
  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต 
Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ 

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบวัดค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพอายุ  และระดับการศกึษา เป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และผลกระทบ Covid-19 พ้ืนที่ใน
การปลูกทุเรียน พันธุ์ทุเรียนที่ปลูก ราคาขายต่อกิโลกรัม  รายได้จากการขายทุเรียน  การส่งออกทุก
เรียนไปต่างประเทศ  ประทศสุ่มเสี่ยงต่อ Covid-19 ทำการส่งออกทุเรียน   การส่งออกทุกเรียนไป
ต่างประเทศหลังประกาศภาวะวิกฤต Covid-19 และการรับมือ เป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี ่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต  Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยใช้การประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ สำหรับข้อมูลข้อมูลสว่น
บุคคล  ข้อมูลด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และผลกระทบ Covid-19 วิเคราะห์ด้วย 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต  Covid-19 และทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้การทดสอบที (T-test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานสำหรับเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อภเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุ 50-59 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 81.0 (แสดงดังตารางที ่1) 
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบวัดค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพอายุ  และระดับการศกึษา เป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และผลกระทบ Covid-19 พ้ืนที่ใน
การปลูกทุเรียน พันธุ์ทุเรียนที่ปลูก ราคาขายต่อกิโลกรัม  รายได้จากการขายทุเรียน  การส่งออกทุก
เรียนไปต่างประเทศ  ประทศสุ่มเสี่ยงต่อ Covid-19 ทำการส่งออกทุเรียน   การส่งออกทุกเรียนไป
ต่างประเทศหลังประกาศภาวะวิกฤต Covid-19 และการรับมือ เป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี ่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต  Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยใช้การประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ สำหรับข้อมูลข้อมูลสว่น
บุคคล  ข้อมูลด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และผลกระทบ Covid-19 วิเคราะห์ด้วย 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต  Covid-19 และทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้การทดสอบที (T-test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานสำหรับเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อภเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุ 50-59 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 81.0 (แสดงดังตารางที ่1) 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 

(N=100) 
ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 35 35.0 

 หญิง 65 65.0 

อายุ 30-39 ปี 7 7.0 

 40-49 ปี 37 37.0 

 50-59 ปี 44 44.0 

 60 ปีขึ้นไป 12 12.0 

สถานภาพสมรส โสด 13 13.0 

 สมรส/แต่งงาน 67 67.0 

 หม้าย/หย่าร้าง 15 15.0 

 แยกกันอยู่ 5 5.0 

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 81 81.0 

 ปริญญาตรี 19 19.0 

 
2) ข้อมูลของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียน 1-14 ไร่ และ ตั้งแต่ 15 ไร่ ขึ้นไป 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง คิดเป็นร้อยละ 83.0 
ส่วนใหญ่มีราคาขาย 80 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 80.0 รายได้จากการขายทุเรียนเดือน 
มกราคม- สิงหาคม ปี 2562 และ ปี 2563 มีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้จากการขายทุเรียนเดือน มกราคม- สิงหาคม มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
50.0  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.0 (แสดงดังตารางที ่2) 
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ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลด้านเกษตรกรรม 
 

ข้อมูลด้านเกษตรกรรม จำนวน 
(N=100) 

ร้อยละ 
(100.0) 

พ้ืนที่ในการปลูกทุเรียน 1-14 ไร่ 50 50.0 

 ตั้งแต ่15 ไร่ ขึ้นไป 50 50.0 

พันธุ์ทุเรียนที่ปลูก ก้านยาว 6 6.0 

 ชะนี 11 11.0 

 หมอนทอง 83 83.0 

ราคาขายต่อกิโลกรัม 60 – 69 บาท 6 6.0 

 70 – 79 บาท 14 14.0 

 80 บาทข้ึนไป 80 80.0 

รายได้จากการขายทุเรียนเดือน 
มกราคม- สิงหาคม 2562 

100,000 – 500,000 บาท 26 26.0 

600,000 – 1,000,000 บาท 24 24.0 

มากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไป 50 50.0 

รายได้จากการขายทุเรียนเดือน 
มกราคม- สิงหาคม 2563 

100,000 – 500,000 บาท 26 26.0 

600,000 – 1,000,000 บาท 24 24.0 

มากกว่า 1,000,000 บาทข้ึนไป 50 50.0 

การส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ ส่งออกไปต่างประเทศ 60 60.0 

ไม่ไดส้่งออกไปต่างประเทศ 40 40.0 
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ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลด้านเกษตรกรรม 
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(100.0) 
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รายได้จากการขายทุเรียนเดือน 
มกราคม- สิงหาคม 2562 

100,000 – 500,000 บาท 26 26.0 

600,000 – 1,000,000 บาท 24 24.0 
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100,000 – 500,000 บาท 26 26.0 

600,000 – 1,000,000 บาท 24 24.0 
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ไม่ไดส้่งออกไปต่างประเทศ 40 40.0 
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3) ผลกระทบ Covid-19 ที่มีต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ส่งออกทุกเรียนไป
ต่างประเทศทั้งหมดจำนวน 60 คน ส่งออกไปประทศจีน คิดเป็นเป็นร้อยละ 100.0 และทุกคนยังทำ
การติดต่อการค้าเพื่อส่งออกหลังประกาศภาวะวิกฤต Covid-19 คิดเป็นเป็นร้อยละ 100.0  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการรับมือกับวิกฤต Covid-19 เป็นร้อยละ 73.3 (แสดงดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที ่3 จำนวนและร้อยละของผลกระทบ Covid-19 มีต่อชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผลกระทบ Covid-19 มีต่อภาคเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที ่จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 
(N=60) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ประทศสุม่เสี่ยงต่อ 
Covid-19 ทีท่ำการส่งออกทุเรียน  

จีน 60 60.0 

ประเทศอื่นๆ  0 0.0 

การส่งออกทุกเรียนไปต่างประเทศ 
หลังประกาศภาวะ Covid-19 

ยังทำการติดต่อการค้าเพื่อส่งออก 60 60.0 

ไม่ได้ทำการติดต่อการค้าเพื่อส่งออก 0 0.0 

การรับมือกับ Covid-19 มีวิธีการรับมือกับวิกฤตcovid-19 44 73.3 

 ไม่มีวิธีการรับมือกับวิกฤตCovid-19 16 26.7 

 
4) แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีแนวทางแก้ปัญหาวิกฤต Covid-19 โดยรวมใน

ระดับน้อยที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกษตรเห็นด้วยในระดับน้อย
คือ ลดการดูแลทุเรียนในช่วงที่ยังเกิดวิกฤติ (ลดการให้ปุ๋ยหรือการใช้ยาฆ่าแมลง) และทำการแปรรูป
ทุเรียนเพื่อส่งขายในรูปแบบอื่น ๆ  ส่วนประเด็นแนวทางการแก้ไขอื่น ๆ มีความคิดเห็นระดับน้อย
ที่สุด (แสดงดังตารางที่ 4)  
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ส่งผล

กระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา Covid-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ลดราคาทุเรียนแล้วส่วนขายในประเทศ 1.52 1.000 น้อยที่สุด 

2.  ลดราคาทุเรียนแล้วส่งไปประเทศท่ีไม่ได้รับซื้อ 
    เป็นเศรษฐกิจหลัก 

1.57 1.087 น้อยที่สุด 

3. ทำการแปรรูปทุเรียนเพื่อส่งขายในรูปแบบอ่ืน ๆ 1.86 1.231 น้อย 

4. โค่นทุเรียนแล้วปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน 1.00 0.000 น้อยที่สุด 

5. ลดการดแูลทุเรียนในช่วงที่ยังเกิดวิกฤต ิ
   (ลดการให้ปุ๋ยหรอการใช้ยาฆ่าแมลง) 

2.41 1.168 น้อย 

6. เปลี่ยนอาชีไปทำอย่างอื่นแทน 1.00 0.000 น้อยที่สุด 

รวม 1.56 0.512 น้อยที่สุด 

 
 5)  เปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 
 ผลการวิจัยพบว่า  เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุ  ระดับ
การศึกษา พื้นที่การเพาะปลูกแตกต่างกันมีแนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 แตกต่างกัน  ในขณะ
ที ่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (แสดงดังตารางที่ 5)  
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ส่งผล

กระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา Covid-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ลดราคาทุเรียนแล้วส่วนขายในประเทศ 1.52 1.000 น้อยที่สุด 

2.  ลดราคาทุเรียนแล้วส่งไปประเทศท่ีไม่ได้รับซื้อ 
    เป็นเศรษฐกิจหลัก 

1.57 1.087 น้อยที่สุด 

3. ทำการแปรรูปทุเรียนเพื่อส่งขายในรูปแบบอ่ืน ๆ 1.86 1.231 น้อย 

4. โค่นทุเรียนแล้วปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน 1.00 0.000 น้อยที่สุด 

5. ลดการดแูลทุเรียนในช่วงที่ยังเกิดวิกฤต ิ
   (ลดการให้ปุ๋ยหรอการใช้ยาฆ่าแมลง) 

2.41 1.168 น้อย 

6. เปลี่ยนอาชีไปทำอย่างอื่นแทน 1.00 0.000 น้อยที่สุด 

รวม 1.56 0.512 น้อยที่สุด 

 
 5)  เปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 
 ผลการวิจัยพบว่า  เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุ  ระดับ
การศึกษา พื้นที่การเพาะปลูกแตกต่างกันมีแนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 แตกต่างกัน  ในขณะ
ที ่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (แสดงดังตารางที ่5)  
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ตารางที่ 5  แสดงค่าสิติและค่า Sig. เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 ที่

ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่เพาะปลูก 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล ค่าสถิติ Sig 

1. เพศ t = -1.408 0.166 

2. อายุ F = 3.040 0.040* 

3. ระดับการศึกษา t = -7.190 0.000* 

4. พ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียน t = 5.759 0.000* 

 
หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.< .05) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 
กลุ่มตัวอย่างมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียน1-14 ไร่ และ ตั้งแต่ 15 ไร่ ขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

ส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยส่วนใหญ่มีราคาขาย 80 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม มีรายได้จาก
การขายทุเรียนเดือน มกราคม- สิงหาคม ปี 2562 และ ปี 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ส่วน
ใหญ่มีรายได้จากการขายทุเรียนเดือน มกราคม- สิงหาคม มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป และ
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ส่งออกทุกเรียนไปต่างประเทศทั้งหมดจำนวน 
60 คน ส่งออกไปประทศจีน และทุกคนยังทำการติดต่อการค้าเพื่อส่งออกหลังประกาศภาวะวิกฤตโค
โรนาไวรัส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการรับมือกับ Covid-19 มีแนวทางแก้ไขปัญหา Covid-19 
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) รายได้จากการขายทุเรียนเดือน มกราคม- สิงหาคม ปี 2562 และ ปี 2563 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าภาวะ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชไม่มากนักเนื่องจากในการศึกษาเกษตรกรชาวสวนทุเรียนยังคงส่งออกทุเรียนไป
ต่างประเทศ  จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีวิธีการเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา  Covid-19 ที่
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับน้อยที่สุด  เพราะในช่วงที่
ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤต Covid-19 ในช่วงเดือน มกราคม- สิงหาคม ปี 2563 ปัญหาวิกฤต 
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Covid-19 ในประเทศจีนเริ่มคลี่คลายโดยในต้นเดือนมีนาคม 2563 ตลาดกวางโจวซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่
ที ่สุดในประเทศจีนกลับมาค้าขายได้ตามปกติแล้ว  ทำให้การส่งออกทุเรียนจากไทยเริ ่มกลับมา
ดำเนินการได ้

2) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหา Covid-19 กัน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มีอายุ 30-39 ปี มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
Covid-19 มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ทั้งเนื่องจากเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่ามีวิธีการ
แก้ปัญหาที่ทันสมัย และช่องทางการติดตามติตตามข่าวสารเกี่ยวกับ Covid-19 ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
หลากหลายมากกว่าจึงทำให้มีแนวทางในการแก้ปัญหามากกว่า 

3) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 แตกต่างกัน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิมากกว่าเกษตรกรที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งเนื่องจากชาวสวน
ทุเรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีองค์ความรู้ด้านเกษตร  และสามารถหาข้อมูลวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้มากกว่าจึงทำให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 มากกว่า 

4) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรธีรรมราชที่มีพื้นที่การเพาะปลูกแตกต่างกันมี
แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 แตกต่างกัน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มีพื ้นที่เพาะปลูก  
1-14 ไร่ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ 15 ไร่ ขึ้นไป ทั้งนี้
เนื่องจากเกษตรที่ปลูกมีพื้นที่น้อยกว่าสามารถดูแลการเพาะได้ทั่วถึงกว่าจึงทำให้การแก้ไขปัญหาใน
ภาคเกษตรที่เกิดขึ้นทำได้ง่ายกว่า  

   
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 
จากการศึกษาพบว่า  Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนุเร ียนในจังหวัด

นครศรีธรรมราชไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรยังคงติดต่อทำการค้าส่งออกทุเรียนกับประเทศกลุ่ม
เสี่ยงคือประเทศจีนได้ตามปกติ จึงทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในระดับน้อยที ่สุด  
อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการแกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด  ควรมี
มาตรการหรือแนวทางท่ีสามารถรับมือกับวิกฤตอ่ืน ๆ ทีอ่าจส่งกระทบต่อเกษตรกรในอนาคตที่ชัดเจน  
โดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในครั้งนี้เป็นฐานข้อมูล และเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ให้แก่เกษตรกรเพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหากเกิดวิกฤติอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพเกษตรกร และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  



537

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

536 
 
Covid-19 ในประเทศจีนเริ่มคลี่คลายโดยในต้นเดือนมีนาคม 2563 ตลาดกวางโจวซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่
ที ่สุดในประเทศจีนกลับมาค้าขายได้ตามปกติแล้ว  ทำให้การส่งออกทุเรียนจากไทยเริ ่มกลับมา
ดำเนินการได ้

2) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหา Covid-19 กัน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มีอายุ 30-39 ปี มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
Covid-19 มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ทั้งเนื่องจากเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่ามีวิธีการ
แก้ปัญหาที่ทันสมัย และช่องทางการติดตามติตตามข่าวสารเกี่ยวกับ Covid-19 ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
หลากหลายมากกว่าจึงทำให้มีแนวทางในการแก้ปัญหามากกว่า 

3) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 แตกต่างกัน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิมากกว่าเกษตรกรที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งเนื่องจากชาวสวน
ทุเรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีองค์ความรู้ด้านเกษตร  และสามารถหาข้อมูลวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้มากกว่าจึงทำให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤต Covid-19 มากกว่า 

4) เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนครศรธีรรมราชที่มีพื้นที่การเพาะปลูกแตกต่างกันมี
แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 แตกต่างกัน โดยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มีพื ้นที่เพาะปลูก  
1-14 ไร่ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ 15 ไร่ ขึ้นไป ทั้งนี้
เนื่องจากเกษตรที่ปลูกมีพื้นที่น้อยกว่าสามารถดูแลการเพาะได้ทั่วถึงกว่าจึงทำให้การแก้ไขปัญหาใน
ภาคเกษตรที่เกิดขึ้นทำได้ง่ายกว่า  

   
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 
จากการศึกษาพบว่า  Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนุเร ียนในจังหวัด

นครศรีธรรมราชไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรยังคงติดต่อทำการค้าส่งออกทุเรียนกับประเทศกลุ่ม
เสี่ยงคือประเทศจีนได้ตามปกติ จึงทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในระดับน้อยที ่สุด  
อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการแกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด  ควรมี
มาตรการหรือแนวทางท่ีสามารถรับมือกับวิกฤตอ่ืน ๆ ทีอ่าจส่งกระทบต่อเกษตรกรในอนาคตที่ชัดเจน  
โดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหา Covid-19 ในครั้งนี้เป็นฐานข้อมูล และเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ให้แก่เกษตรกรเพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหากเกิดวิกฤติอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพเกษตรกร และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  
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เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นผลสำเร็จ  เนื่องจากยังพบว่าเกษตรกรมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1) ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเกษตรกรชาวสวนทุเรียน  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี

การศึกษาถึง covid-19กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ปลูกพืช  
อ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้น 

2) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง  สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยใช้คำถามที่สัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึก
ถึงข้อคิดเห็น ปัญหาต่าง ๆ แนวทางท่ีเป็นที่ต้องการอันแท้จริง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้คำปรึกษาแนะนำ

อย่างดียิ ่งจาก รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ 
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตาและกำลังใจ
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ให้ความช่วยเหลือ  แนะนำ และอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา 

ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตร่วมรุ่นทุกคน ที่ให้คำปรึกษา
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกท่านได้สละเวลาอนัสำคัญยิ่งในการให้ข้อมูลซึ่งทำให้
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์   

ท้ายสุดขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดีย่ิง 
ประโยชน์และคุณค่าของการค้นค้าอิสระฉบับนี้ผู้เขียนขออุทิศส่วนกุศลและคุณความดีนี้แก่คุณพ่อ 
คุณแม่ผู้ให้กำเนิดและให้ชีวิตที่ดีแก่ผู้เขียนเสมอมา 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี ่(BEV) 
แทนรถยนต์เครื่องยนตส์ันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 
(BEV) แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
แทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ ่งมีการสำรวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยสุ่มตัวอย่างจาก
ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษา
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง มีรายได้ส่วนใหญ่
ที่ 15,000-30,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง 
และมีแผนซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลภายใน 5 ปี และเห็นว่าราคาที่เหมาะสมของรถไฟฟ้าคือ 700,000 -
1,000,000 บาท และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่มากที่สุด 5 
อันดับแรกคือ อิทธิพลด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle 
Technology) อิทธิพลด้านประโยชน์ทางด้านการเงิน (Financial Benefits) อิทธิพลด้านการตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) อิทธิพลด้านนโยบายภาครัฐ (Government Policies) 
และอิทธิพลด้านภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม ( Image/Social Influence) ส่วนในเรื่องของความ
พร้อมที่จะใช้รถไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่นั้นกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่ จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอรี่ และจากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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และมีแผนซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลภายใน 5 ปี และเห็นว่าราคาที่เหมาะสมของรถไฟฟ้าคือ 700,000 -
1,000,000 บาท และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่มากที่สุด 5 
อันดับแรกคือ อิทธิพลด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle 
Technology) อิทธิพลด้านประโยชน์ทางด้านการเงิน (Financial Benefits) อิทธิพลด้านการตระหนัก
ถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) อิทธิพลด้านนโยบายภาครัฐ (Government Policies) 
และอิทธิพลด้านภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม ( Image/Social Influence) ส่วนในเรื่องของความ
พร้อมที่จะใช้รถไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่นั้นกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่ จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอรี่ และจากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี ่(BEV) 
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มุกฑิดา คงรักษา* 
 

บทคัดย่อ 
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ในปี 2563 นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พบว่ารถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งประเภท
เชื้อเพลิงไฟฟ้ามีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยนับแต่เดือนมกราคม 2563 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่
ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แทนรถยนต์สันดาป
มากขึ้น 
 
คำสำคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม, ความประหยัด 
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บทนำ 
 

ในปัจจุบันความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงปิโตรเลียม และกระแสการอนุรั กษ์ สิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน
ภาครัฐหลายประเทศ เช่น รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ลดการพ่ึงพาพลังงานเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ลง เพราะ
ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในอากาศ ทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ 
ควันพิษต่าง ๆ โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้ อเพลิงถึงหนึ่งในสามของการใช้ 
พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศในปี 2014 และมีการคาดการณ์ว่าจะมีมากขึ้นถึง 57% ในปี 
2020 เนื่องจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ประกอบ
กับความก้าวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้จุดอ่อนต่าง ๆ ของรถยนต์ ไฟฟ้าได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลในหลายประเทศมีการวางแนวทางนโยบาย ในการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การลงทุนในสถานี ชาร์จ
ไฟฟ้า การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยการลดภาษีรถยนต์ การส่งเสริมการลงทุน และการ วิจัย
และพัฒนา ฯลฯ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลายประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องของ
รถยนต์ ไฟฟ้าอย่างจริงจัง รวมถึงประเทศไทยที่เริ่มมีการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้
เกิดขึ้นจริง เช่น มีการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579  ดังนั้นความก้าวหน้าและการ
ได้รับการ สนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในระดับนานาชาติและใน
ประเทศไทย จึง ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
รถไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แทนรถยนต์สันดาปของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วัตถุประสงค ์

 
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน แทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้
แบบสอบถาม 

2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ เกิน 
7 คน ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน 
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย เป็นการ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการทำแบบสอบถามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยระยะเวลาในการ 
ศึกษาวิจัยข้อมูลนั้น จะเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ  และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง สามารถนำมากำหนดให้เป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี 
(BEV) แทนรถยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ  และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง สามารถนำมากำหนดให้เป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี 
(BEV) แทนรถยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

1) ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชาชนที่ให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จํานวน 400 คน 
ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน ดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับ ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั ้นผู้วิจัยเลือกใช้ 
วิธีการสุ่มตัวอย่างการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เป็นการสุ่มแบบโดย 
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และใช้จํานวน 400 คน 
 มีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งได้จากการ
คำนวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น โดยคำนวณได้ค่าความกว้าง อันตรภาคชั้น = 0.85 
และได้กําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ  สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การพิจารณาความเหมาะสมในการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
สิ่งที่คํานึงถงึมากที่สุดในการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด 

จำแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตามรายละเอียด ดังนี้ ใน
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 400 ชุด ทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.75 และเพศหญิง 
ร้อยละ 47.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดถึงร้อยละ 64.25 โดยอาชีพส่วนใหญ่จะ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 33 และร้อยละ 24.75 
ตามลำดับ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ที่ 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล   
ข้อมูลในส่วนนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะ

กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้อรถ และประเภทรถที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 323 คน 
มีแผนที่จะซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลภายใน 5 ปี มากถึงร้อยละ 80.75 และมีประสบการณ์ในการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันมากที่สุดจำนวน 280 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 70 และค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่อสัปดาห์ที่ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะจ่ายมากที่สุดอยู่ที่ 800 -
1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 และสำหรับประเภทของความเหมาะสมในการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างว่าเหมาะสมที่สุด 5 อันดับแรกคือ ใช้ในชีวิตประจำวัน ขนส่งมวลชน 
วิ่งระยะทางไกล ขนส่งพัสดุ คิดเป็นร้อยละ 84.75, 12.75, 2.5 และ 0.0 ตามลำดับ 

นอกจากนี้ยังได้สอบถามเก่ียวกับราคาที่เหมาะสมของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ได้ผล
ดังนี้  กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวาย คิดว่าช่วงราคาท่ีเหมาะสมที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่
อยู่ที่ 700,000-1,000,00 บาท จำนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอรี่ (BEV) แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลในส่วนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  สรุปเป็น
ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับความคิดเห็น ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แทนรถยนต์

เครื่องยนต์สันดาปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1)  ด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภท แบตเตอรี่ 
(Battery Electric Vehicle Technology} 

6.17 0.182 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.1 การประหยัดเชื้อเพลิงถือเป็นเรื่องท่ีสำคัญของ 
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า 

6.25 0.85 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.2 ระยะทางที่จำกัดถือเป็นข้อเสียที่สำคัญของ
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า 

6.10 0.861 เห็นด้วย 

1.3 ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญของ
เทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า 

6.05 0.858 เห็นด้วย 

1.4 การชาร์จแบตเตอรี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เกิด
ความไม่สะดวกสบายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 

6.10 0.826 เห็นด้วย 
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ร้อยละ 70 และค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่อสัปดาห์ทีส่่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะจ่ายมากที่สุดอยู่ที่ 800 -
1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 และสำหรับประเภทของความเหมาะสมในการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่ที่กลุ่มตัวอย่างว่าเหมาะสมที่สุด 5 อันดับแรกคือ ใช้ในชีวิตประจำวัน ขนส่งมวลชน 
วิ่งระยะทางไกล ขนส่งพัสดุ คิดเป็นร้อยละ 84.75, 12.75, 2.5 และ 0.0 ตามลำดับ 

นอกจากนี้ยังได้สอบถามเก่ียวกับราคาที่เหมาะสมของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ได้ผล
ดังนี้  กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวาย คิดว่าช่วงราคาท่ีเหมาะสมที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่
อยู่ที่ 700,000-1,000,00 บาท จำนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอร่ี (BEV) แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลในส่วนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  สรุปเป็น
ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับความคิดเห็น ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) แทนรถยนต์

เครื่องยนต์สันดาปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

อิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1)  ด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภท แบตเตอรี่ 
(Battery Electric Vehicle Technology} 

6.17 0.182 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.1 การประหยัดเชื้อเพลิงถือเป็นเรื่องท่ีสำคัญของ 
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า 

6.25 0.85 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.2 ระยะทางที่จำกัดถือเป็นข้อเสียที่สำคัญของ
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า 

6.10 0.861 เห็นด้วย 

1.3 ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญของ
เทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า 

6.05 0.858 เห็นด้วย 

1.4 การชาร์จแบตเตอรี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เกิด
ความไม่สะดวกสบายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 

6.10 0.826 เห็นด้วย 
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อิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.5 การมีอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านทำให้
สะดวกต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในตอน
กลางคืน 

6.20 0.548 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.6 การมีศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้า ทั่วประเทศทำ
ให้ฉันไม่กังวล เกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน 
รถยนต์ไฟฟ้า         

6.47 0.842 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.7 การรับประกันแบตเตอรี่ 10 ปีหรือรับประกัน 
ภายในระยะทาง 150,000 กิโลเมตร ทำให้ฉัน
ไม่กังวลเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานรถยนต์
ไฟฟ้า 

6.22 0.557 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2)  การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Concern) 

6.02 0.119 เห็นด้วย 

2.1 ฉันให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.18 0.585 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.2 ฉันมีความตระหนักถึงภารกิจในการอนุรักษ์
พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.01 0.559 เห็นด้วย 

2.3 ฉันเชื่อว่ายานพาหนะส่งผลอย่างมากต่อ
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

5.87 0.586 เห็นด้วย 

3) ภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม (Image/Social 
Influence) 

5.10 1.115 ค่อนข้างเห็นด้วย 

3.1 หากเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้ฉัน
ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยิ่ง 

4.69 1.254 ค่อนข้างเห็นด้วย 

3.2 การเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้ผู้อื่น
มองว่าฉันเป็น ผู้นำด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ         

5.10 1.179 ค่อนข้างเห็นด้วย 

3.3 ฉันมักจะสำรวจว่าผู้อื่นซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
อะไร หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าฉันซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง 

5.33 1.071 เห็นด้วย 
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อิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

4)  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4.84 1.447 ค่อนข้างเห็นด้วย 
4.1 คนที่มีอิทธิพลกับฉันแนะนำให้ฉันซื้อรถยนต์

ไฟฟ้า 
4.82 1.337 ค่อนข้างเห็นด้วย 

4.2 ฉันจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหากเพ่ือนๆ ของฉันใช้
รถยนต์ ไฟฟ้าเหมือนกัน 

4.48 1.351 ค่อนข้างเห็นด้วย 

4.3 บุคคลที่สำคัญส่วนใหญ่สำหรับฉัน เห็นด้วย
ว่าฉัน ควรจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า 

4.33 1.211 เฉยๆ 

5) ประโยชน์ทางด้านการเงิน (Financial Benefits) 6.02 0.944 เห็นด้วย 
5.1 ฉันคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยทำให้ฉัน

ประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 
6.05 0.544 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5.2 ฉันคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยทำให้ฉัน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ 

5.88 0.710 เห็นด้วย 

5.3 ฉันคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยทำให้ฉัน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 

6.08 0.647 เห็นด้วย 

5.4 ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการ
เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

6.25 1.031 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

5.5 รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสมเหตุสมผล 5.95 1.010 เห็นด้วย 
5.6 รถยนต์ไฟฟ้ามีคุณค่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไป 5.91 1.002 เห็นด้วย 

6) ระยะทางที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า  
   (Adequate Range and Charging) 

   

6.1 ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับเวลาในการชาร์จไฟฟ้าที่
นาน กว่าการเติมน้ำมัน 

4.27 1.918 เฉยๆ 

6.2 ฉันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 4.41 1.849 เฉยๆ 
6.3 ฉันกังวลเกี่ยวกับระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้า

เดินทางได้   
5.92 1.236 เห็นด้วย 

 
6.4 ฉันพอใจในระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าเดินทาง

ได้ 
4.89 1.702 ค่อนข้างเห็นด้วย 
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คิดเห็น 
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อิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Mean S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

6.5 ระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าเดินทางได้ เพียงพอ
ต่อ ความต้องการใช้งานประจำวันของฉัน 

5.08 1.643 ค่อนข้างเห็นด้วย 

7)  การตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง  
    พ้ืนฐาน (Awareness of Electric Vehicles  
    and Infrastructure) 

3.95 1.938 เฉยๆ 

7.1 ฉันเคยเห็นโฆษณาของรถยนต์ไฟฟ้า 5.0 1.438 ค่อนข้างเห็นด้วย 
7.2 ฉันไม่มีความคุ้นเคยในรถยนต์ไฟฟ้า 5.06 1.461 ค่อนข้างเห็นด้วย 
7.3 ฉันสามารถระบุได้ว่ารถยนต์คันไหนเป็น

รถยนต์ ไฟฟ้า 
4.66 1.550 ค่อนข้างเห็นด้วย 

7.4 ฉันเคยเห็นสถานีชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้า
ภายใน ชุมชนของฉัน 

3.19 2.283 ไม่ค่อยเห็นด้วย 

8) นโยบายภาครัฐ (Government Policies)    
8.1 ภาครัฐควรประกาศมาตรการเก่ียวกับการให้

เงินช่วยเหลือในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า         
5.80 1.521 เห็นด้วย 

8.2 ภาครัฐควรมีมาตรการยกเว้นภาษี เช่น ภาษี
ในการ ขายและภาษีสรรพสามิตสำหรับ
รถยนต์ไฟฟ้า 

5.59 0.998 เห็นด้วย 

8.3 ภาครัฐควรให้เงินช่วยเหลอืในการสร้างสถานี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 

4.57 1.104 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 
4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ 
จากการสำรวจความพร้อมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ในประเทศไทยของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าพร้อม ซึ่งมีจำนวน 263 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.5 
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สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

1) สรุปผลการศึกษา 
(1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด 

โดยในภาพรวมสามารถแบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.75 และเพศหญิง ร้อยละ 47.25 มีอายุอยู่ในช่วง
อายุ 31-40 ปีมากสุด ร้อยละ 64.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุดถึงร้อย
ละ 64.25 โดยอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 33 และ 24.75 ตามลำดับ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ที่ 
15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 400 คน พบว่ามีผู้ที่มีแผนที่จะซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล

ภายใน 5 ปีทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.75  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้
เชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน คิดเป็นร้อยละ 70 และมีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่อสัปดาห์ประมาณ 800-
1,500 บาท บาท คิดเป็นร้อยละ 65 และช่วงของราคาท่ีเหมาะสมของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่
อยู่ที่ 700,000-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.25   

(3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่แทน
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีผลต่ออิทธิพลต่อความตั ้งใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภท 
แบตเตอรี่แทนรถยนต์สันดาปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 5 อิทธิพลแรกที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์สันดาปของผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากมากไปน้อย คือ 
อิทธิพลด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle Technology) 
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 6.17 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  อิทธิพลด้านประโยชน์ทางด้านการเงิน 
(Financial Benefits) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 6.02 (เห็นด้วย) อิทธิพลด้านการตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 5.48 (เห็นด้วย) อิทธิพล
ด้านนโยบายภาครัฐ (Government Policies) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 5.17 (เห็นด้วย) และ
อิทธิพลด้านภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม (Image/Social Influence)  ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นที่ 5.10 (เห็นด้วย) และเป็นไปตามสมมติฐาน 
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ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 6.17 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  อิทธิพลด้านประโยชน์ทางด้านการเงิน 
(Financial Benefits) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 6.02 (เห็นด้วย) อิทธิพลด้านการตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 5.48 (เห็นด้วย) อิทธิพล
ด้านนโยบายภาครัฐ (Government Policies) ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่ 5.17 (เห็นด้วย) และ
อิทธิพลด้านภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม (Image/Social Influence)  ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นที่ 5.10 (เห็นด้วย) และเป็นไปตามสมมติฐาน 
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(4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่  
จากการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ของ

กลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าพร้อม ซึ่งมีจำนวน 263 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.42  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ดังนั้น ผู้ประกอบการและภาครัฐสมควรที่จะสนับสนุนและร่วมมือกันเพ่ือทำ
ให้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและแพร่หลายมากขึ้นในประเทศ
ไทยตามอิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ข้อเสนอแนะ  
การวิจัยครั้งต่อไปสามารถเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสังเกต (Observe) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกและมีความเจาะจงมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละช่วง
อายุ (Generation)  
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แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอ่การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
ในอำเภอกระบุร ีจังหวดัระนอง 

เมทินี เกษรัตน์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 2) ศึกษา
ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุ รี 
จังหวัดระนอง 3) ศึกษาปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 127 คน  

ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง จากการผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การทำงาน แตกต่างกันไม่ได้มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านตำแหน่งงาน พบว่า 
บุคลากรที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน คือ บุคลากรที่มีตำแหน่งงาน
ข้าราชการมีการปฏิบัติงาน สูงกว่าตำแหน่งงานพนักงานจ้างทั่วไป และบุคลากรที่มีตำแหน่งงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจมีการปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกั นมีการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 -15,000 บาท มีการปฏิบัติงาน
น้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,000 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
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ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสำเร็จของงาน ด้านความ
รับผิดชอบต่องาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านเงินเดือน ใช้เป็นตัวทำนายการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ร้อยละ 41 (R2 = 0.41) 
มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 31 จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนำมาสู่การวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดังนี้ 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 2) ควรจัดทำคู่มือ ระเบียบ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานในงานทุกด้าน เพื่อให้มีการจัดการความรู้ในองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจใน
วิธีการดำเนินงานตามระเบียบ และ 3) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะมีการ
สร้างช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
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บทนำ 
 

 องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ อาทิ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากร 
เพราะบุคลากรในองค์กรถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการบริหารงาน หากปราศจากบุคลากรที่
ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือ บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความล้มเหลว 
และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวการณ์ในปัจจุบัน ระบบราชการมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความต้องการและตอบสนองประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
องค์กรในระบบราชการต้องมีเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เช่น การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การลดระยะเวลา  ลด
ขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ 
มายังองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ ่นจำนวนมาก ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการถ่ายโอน
ภารกิจโดยส่วนใหญ่หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังไม่สามารถปฏิบัติ งานได้ทันตามเวลาที่
กำหนด บุคลากรจึงเกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความมุ่งมั่น
ในงาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการสนับสนุนและเสริมสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้
บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันธ์ในองค์กรให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดี  
มีความคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเสริมสร้างให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากร เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่อมทำใหเกิดผลดีแกองคกร สงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แรงจูงใจจะทำให้บุคลากรเกิดความยินดีและความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดงออกมา
ในรูปพฤติกรรมที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (มัลลิกา ต้นสอน, 2544, น. 194) ในทาง
กลับกันหากบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะทำให้ลดความสนใจในงานเกิดความ
ถดถอยในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานลดลงส่งผลให้สถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดความมั ่นคงและความน่าเชื ่อถือ อีกทั ้งยังส่งผลเสียตามมาอีกหลายประการ เช่น ความไม่
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บทนำ 
 

 องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ อาทิ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากร 
เพราะบุคลากรในองค์กรถือเปนปจจัยทีม่ีความสําคัญที่สุดในการบริหารงาน หากปราศจากบุคลากรที่
ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือ บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความล้มเหลว 
และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวการณ์ในปัจจุบัน ระบบราชการมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความต้องการและตอบสนองประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
องค์กรในระบบราชการต้องมีเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เช่น การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การลดระยะเวลา  ลด
ขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ 
มายังองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ ่นจำนวนมาก ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการถ่ายโอน
ภารกิจโดยส่วนใหญ่หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังไม่สามารถปฏิบัติ งานได้ทันตามเวลาท่ี
กำหนด บุคลากรจึงเกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความมุ่งมั่น
ในงาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการสนับสนุนและเสริมสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้
บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันธ์ในองค์กรให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดี  
มีความคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเสริมสร้างให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากร เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่อมทำใหเกิดผลดีแกองคกร สงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แรงจูงใจจะทำให้บุคลากรเกิดความยินดีและความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดงออกมา
ในรูปพฤติกรรมที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (มัลลิกา ต้นสอน, 2544, น. 194) ในทาง
กลับกันหากบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะทำให้ลดความสนใจในงานเกิดความ
ถดถอยในการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานลดลงส่งผลให้สถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดความมั ่นคงและความน่าเชื ่อถือ อีกทั ้งยังส่งผลเสียตามมาอีกหลายประการ เช่น ความไม่
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รับผิดชอบต่องาน ไม่รักงาน และหนีงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญในการที่จะให้
สมาชิกขององค์กรมีความเต็มใจ มีความตั้งใจ ที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า บุคลากรจะมีกำลังใจในการปฏิบัติงานก็ต่อเมื่อบุคลากรมีปัจจัยเป็นเครื่องจูงใจในการ
ทำงานนั้น ๆ และบุคลากรจะใช้ความสามารถที่จะทำงานนั้นได้สำเร็จโดยเชื่อว่าตนจะได้รับรางวัล
ตอบแทน (พิทยา บวรวัฒนา, 2547, น. 90) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองมีบุคลากรหลาย
ประเภทแตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งประเภทของพนักงานก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน 
อาจมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ 
 ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือนำข้อมูลไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วางแผนการปฏิบัต ิงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น รวมถึงวิธีการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งจะเป็นเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยรวมได้อย่างเหมาะสม หาก
ผู้วิจัยสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานได้ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ธำรงไว้ซึ ่งการรักษา
พนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 2)  เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 3)  เพื่อศึกษาปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 จากแนวคิดในการศึกษา ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้นำทฤษฎีความ
ต้องการสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดตัวแปรใน
การศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) 
เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับการศึกษา 5) ตำแหน่งงาน 6) ระยะเวลาในการทำงาน 7) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสำเร็จ
ของงาน ความรู้สึกได้รับการยอมรับ ความรับผิดชอบต่องาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในตำแหน่ง 
โอกาสเจริญในงาน และ 2) ปัจจัยค้ำจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา 
สภาพการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเงินเดือน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) 
ด้านการให้บริการประชาชน 3) ด้านการทำงานเป็นทีม 
 สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยจูงใจ 
- ความสำเร็จของงาน 
- ความรู้สึกได้รับการยอมรับ 
- ความรับผิดชอบต่องาน 
- ลักษณะงาน 
- ความก้าวหน้าในตำแหน่ง 
- โอกาสเจริญในงาน 
ปัจจัยค้ำจุน 
- นโยบายและการบริหารงาน 
- การปกครองบังคับบัญชา 
- สภาพการปฏิบัติงาน 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
- ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
- เงินเดือน 

ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ตำแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาในการทำงาน 
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

การปฏิบัติงาน 
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ด้านการให้บริการประชาชน 
3. ด้านการทำงานเป็นทีม 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน
ทั้งหมด 187 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการคำนวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 127 คน และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลเชิงปริมาณที่
ได้มาจากแบบสอบถามจะนำมาบันทึกข้อมูล และทำการประมวล ด้วยโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูป
สำหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์และจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นำเสนอและสรุปผล โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติงาน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และนำเสนอผล
การศึกษาโดยใช้ว ิธ ีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติและใช้สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มของลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะตัวแปรเพศ 
ใช้สถิติ Independent Sample t-test และสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่มข้ึนไป ใช้สถิติ One-Way 
ANOVA F-test เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจึงทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟ
เฟ่ (Scheffe's Method) ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะหแ์รงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โดยกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
จำนวน 8 แห่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2563 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สรุปได้ดังนี้ 
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 1) ปัจจ ัยส ่วนบ ุคคลของบุคลากร  พบว ่า ส ่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง จำนวน 71 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.9 มีอายุระหว่าง 30- 40 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีสถานภาพสมรส 
จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 
มีตำแหน่งงานเป็นข้าราชการ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีระยะเวลาในการทำงาน  
6-9 ปี จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001 บาท ถึง 20,000 
บาท จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า แรงจูงใจในปัจจัยจูงใจของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อยู ่ในระดับมาก           
(X̅ = 3.64) ส่วนแรงจูงใจในปัจจัยค้ำจุนของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24)  
 3) การปฏิบัติงาน พบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (X̅ = 4.33)  
 4)  ผลการเปรียบเทียบภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
 (1)  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน พบว่าบุคลากรที่
มีอายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทำงานแตกต่างกัน ไม่ได้มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 (2)  ตำแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน คือ บุคลากรที่มีตำแหน่งงานข้าราชการมีการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรที่มีตำแหน่งงานพนักงาน
จ้างทั่วไป และบุคลากรที่มีตำแหน่งงานพนักงานจ้างตามภารกิจ มีการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรที่มี
ตำแหน่งงานพนักงานจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 (3)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พบว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9 ,000 – 
15,000 บาท (X̅= 4.16) มีการปฏิบัติงานน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 – 
25,000 บาท (X̅= 4.39) และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35 ,000 บาท ขึ้นไป (X̅= 4.46) 
อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ ่มตัวอย่างที ่ม ีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนในช่วง 
อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 5)  แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านความสำเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านเงินเดือน ใช้
เป ็นต ัวทำนายการปฏ ิบ ัต ิงานของบ ุคลากรส ังก ัดองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ในอ ำเภอ 
กระบุรี จังหวัดระนอง  
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา              
และสมมติฐานการศึกษา ดังนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
   
ตารางท่ี 1  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

 
ลำดับ

ที ่
สมมติฐานการศึกษา เป็นไปตาม 

สมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

2 อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา              
และสมมติฐานการศึกษา ดังนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
   
ตารางท่ี 1  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

 
ลำดับ

ที ่
สมมติฐานการศึกษา เป็นไปตาม 

สมมติฐาน 
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

2 อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

สมมติฐานการศึกษา เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

5 ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

✓  

6 ระยะเวลาในการทำงานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

 ✓ 

7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ที่แตกต่างกัน 

✓  

 
 ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อธิบายได้
ว่า ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้แก่ ปัจจัยด้านตำแหน่งงาน และปัจจัยด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่
ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน ที่แตกต่างกันไม่ได้มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 บุคลากรที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีตำแหน่ง
งานข้าราชการมีการปฏิบัติงานมากกว่าตำแหน่งงานพนักงานจ้างทั่วไป และบุคลากรที่มีตำแหน่งงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจมีการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากตำแหน่งงาน
ข้าราชการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าตำแหน่งงานพนักงานจ้างทั่วไปและตำแหน่งงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ อีกทั้งตำแหน่งงานขา้ราชการต้องมีการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับ  จุไร
รัตน์ โชติรื่น (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอ
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โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานต่างกันส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000-15,000 บาท มีการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท และบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป เนื่องจากรายได้ท่ี
สูงขึ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่สูงขึ้น รวมไปถึงการที่จะต้องตัดสินใจ
ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร อีกทั้งรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะทำให้เกิด
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ รุจิรา แดงฉ่า (2560) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2)  ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัด 
 ระนอง 
 

ลำดับ
ที ่

ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านความสำเร็จของงาน ✓  
2 ด้านความรู้สึกได้รับการยอมรับ  ✓ 
3 ด้านความรับผิดชอบต่องาน ✓  
4 ด้านลักษณะงาน  ✓ 
5 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง  ✓ 
6 ด้านโอกาสเจริญในงาน  ✓ 
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โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งงานต่างกันส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000-15,000 บาท มีการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท และบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป เนื่องจากรายได้ท่ี
สูงขึ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่สูงขึ้น รวมไปถึงการที่จะต้องตัดสินใจ
ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร อีกทั้งรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะทำให้เกิด
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ รุจิรา แดงฉ่า (2560) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2)  ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัด 
 ระนอง 
 

ลำดับ
ที ่

ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านความสำเร็จของงาน ✓  
2 ด้านความรู้สึกได้รับการยอมรับ  ✓ 
3 ด้านความรับผิดชอบต่องาน ✓  
4 ด้านลักษณะงาน  ✓ 
5 ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง  ✓ 
6 ด้านโอกาสเจริญในงาน  ✓ 
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อธิบายได้
ว่า ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านความสำเร็จของงาน 
และปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขณะที่ปัจจัยจูงใจด้านด้านความรู้สึก
ได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และด้านโอกาสเจริญในงาน 
ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความสำเร็จของงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เนื่องจากบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความสำเร็จของงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เนื่องจากความพึงพอใจใน
งาน ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเสร็จทันเวลา การวางแผนล่วงหน้า
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน และความพร้อมที่จะแก้ไขหากงานเกิดความผิดพลาด ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ ปัญญาพร ฐิติพงค์ (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น 
จำกัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบต่องานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3) ปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
 โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

 
ลำดับ

ที ่
ปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน  ✓ 
2 ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ✓ 
3 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ✓  
4 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ✓ 
5 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ✓ 
6 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ✓ 
7 ด้านเงินเดือน ✓  

 
 ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อธิบายได้ว่า          
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยค้าจุนด้าน
เงินเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง ขณะที่ปัจจัยจูงใจด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้หน่วยงานมีเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดสถานที่ทำงานแบบเป็น
สัดส่วน มีความเหมาะสม อีกทั ้งหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลาการ สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ตารางท่ี 3  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

 
ลำดับ

ที ่
ปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เป็นไปตาม 
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1 ด้านนโยบายและการบริหารงาน  ✓ 
2 ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ✓ 
3 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ✓  
4 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ✓ 
5 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ✓ 
6 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ✓ 
7 ด้านเงินเดือน ✓  

 
 ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อธิบายได้ว่า          
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้แก่ ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยค้าจุนด้าน
เงินเดือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง ขณะที่ปัจจัยจูงใจด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้หน่วยงานมีเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดสถานที่ทำงานแบบเป็น
สัดส่วน มีความเหมาะสม อีกทั ้งหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลาการ สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยค้ำจุนด้านสภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ กับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
 ปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เนื่องจากบุคลากรได้รับเงินเดือนที่
เหมาะสมกับหน้าที ่ความรับผิดชอบ ประกอบกับทางราชการมีการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนที่มีความ
สม่ำเสมอ โดยบุคลากรจะได้รับผลตอบแทนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสวัสดิการในส่วนของค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร 
ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุมานันท์ สกุลดี (2561) 
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยค้ำจุนด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย  
 4) ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนำมาสู่การวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
สั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 2)  ควรจัดทำคู่มือ ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในงานทุกด้าน เพื่อให้มีการจัดการความรู้
ในองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานตามระเบียบ  
 3)  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยอาจจะมีการสร้างช่องทางแสดงความ
คิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  การศึกษาครั้งนี้จำกัดเฉพาะบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง เท่านั้น ควรมีการศึกษาในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
 2)  ควรศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาส
โลว์ และทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland) เพราะปัจจัยต่าง ๆ ของทฤษฎีที่
กล่าวมานั้นอาจส่งผลการศึกษาที่ต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ 
 3)  ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์
หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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 4)  ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  
 5)  ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

รพีพัฒน์  วิชัยดิษฐ* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวกับการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 41 – 50 ปี  มี
สถานภาพโสด  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ตามลำดับ (2) ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือพักผ่อน / ท่องเที่ยว  มี
บุคคลที่ร่วมเดินทาง คือครอบครัว  มีจำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี  คือ 3  ครั้ง มี
ช่วงเวลาที่มักเลือกเดินทางท่องเที่ยวคือ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
โดยเฉลี่ยคือ 3,001 – 5,000 บาท และมีรูปแบบที่ใช้บริการการท่องเที่ยว คือ ศึกษาด้วยตนเอง 
ตามลำดับ (3) ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4) การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับ 
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โดยเฉลี่ยคือ 3,001 – 5,000 บาท และมีรูปแบบที่ใช้บริการการท่องเที่ยว คือ ศึกษาด้วยตนเอง 
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มาก (5) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, แรงจูงใจในการท่องเที่ยว, การตัดสินใจท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
         

 This research aims to study tourists’ travel behavior, factors of motivation, the 
decision making of travelling, the relationship between tourism motivation and 
decision making for the historical tourism in Chaiya District, Surat Thani Province.  400 
Thai tourists traveling in Chaiya District were used as sample and asked with 
questionnairs for data collection.  The data were analyzed by the statistical values; 
percentage, mean and standard deviation.  The hypothesis was tried out by Pearson 
product - moment correlation coefficient analysis.  

The research showed that (1)  most of the questionnaire respondents were 
female, age 41-50 years, single, bachelor's degree, working as the company employees. 
They earn monthly income of 10,001 -  20,000 Thai baht and reside in the central 
region, respectively. (2) Tourist behavior information found that most of the responders’ 
purpose was to leisure/travel with their families. The average number of trips per year 
is 3 times mostly during public holidays.  The mean cost of each trip is 3,001 -  5,000 
baht and the self-study is their preferable pattern of travel. (3) The overall motivating 
factors influencing Thai tourists to come to the historical tourism in Chaiya District, 
Surat Thani Province were at a high level (4)  The decision making of Thai tourists to 
visit historical attractions in Chaiya District, Surat Thani Province, was mainly at a high 
level. (5) The result of hypothesis testing showed that the impulse factor was related 
to the heritage tourism decisions of Thai tourists in Chaiya district, Surat Thani province 
at the statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords:  historical tourism, tourism incentives, travel decisions 
 
  

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

รพีพัฒน์  วิชัยดิษฐ* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวกับการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 41 – 50 ปี  มี
สถานภาพโสด  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ตามลำดับ (2) ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือพักผ่อน / ท่องเที่ยว  มี
บุคคลที่ร่วมเดินทาง คือครอบครัว  มีจำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี  คือ 3  ครั้ง มี
ช่วงเวลาที่มักเลือกเดินทางท่องเที่ยวคือ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์  ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
โดยเฉลี่ยคือ 3,001 – 5,000 บาท และมีรูปแบบที่ใช้บริการการท่องเที่ยว คือ ศึกษาด้วยตนเอง 
ตามลำดับ (3) ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4) การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับ 
 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



572

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

572 

บทนำ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านอาหารและวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องและมีพ้ืนที่รองรับ
การท่องเที่ยวหลากหลาย นอกจากประเทศไทยจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ ว 
ปัจจุบันนักท่องเที ่ยวในประเทศไทยเองยังมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ ่มมาก 
 (ภูริ ชุณห์ขจร, 2560)  

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตลาดไทยเที่ยวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านของ
จำนวนคนไทย ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพ้ืนที่การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงทั้งโรงแรมและที่พัก การขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่ำในประเทศ รวมถึงบทบาทของภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รัฐบาลได้ใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในหลายมาตรการ คือ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการท่องเที่ยวใน
ประเทศ เนื่องจากมองว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกิดเม็ดเงิน
หมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากพิจารณาจากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศของคนไทย หรือที่เรียกว่า ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ซึ่งรวมทั้งกลุ่ม นักท่องเที่ยวพัก ค้างและนัก 
ทัศนาจร โดย 1 คนสามารถ เดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง และมากกว่า 1 จังหวัดของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าการเดินทางท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2563) 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง 
แต่เดิมนั ้นการที ่จะเดินทางไปท่องเที ่ยวสถานที ่ใดก็ตามการศึกษาเส้นทาง ที ่พักหรือสถานที่  
องค์ประกอบของสถานที่บรรยากาศต่าง ๆ นั้นจะได้รับข้อมูลที่ไม่ทันสมัยเท่าในปัจจุบัน เนื่องจากยัง
ไม่มีการแพร่หลายในการใช้สื่อออนไลน์มากนัก เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแบบปากต่อปาก 
ผ่านทางสื่อสิงพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์เป็นส่วนมาก ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวนั้นมีจำนวนน้อยกว่า
ในปัจจุบัน แต่เมื่อมีการใช้งานสื่อออนไลน์ที่เพ่ิมมากใช้อย่างในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารหรือการแพร่
กระจ่ายของข่าวนั้นก็เพิ่มมากขึ้น เพราะสื่อออนไลน์ไม่ได้มี เพียงแต่การใช้เพื่อสนทนาพูดคุยหรือการ
โพสข้อความ รูปภาพต่าง ๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้มีบทบาทสำคัญในเชิงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธร, 2562) 
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ความหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องและมีพ้ืนที่รองรับ
การท่องเที่ยวหลากหลาย นอกจากประเทศไทยจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ ว 
ปัจจุบันนักท่องเที ่ยวในประเทศไทยเองยังมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ ่มมาก 
 (ภูริ ชุณห์ขจร, 2560)  

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตลาดไทยเที่ยวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านของ
จำนวนคนไทย ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพ้ืนที่การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงทั้งโรงแรมและที่พัก การขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุน
ต่ำในประเทศ รวมถึงบทบาทของภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รัฐบาลได้ใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในหลายมาตรการ คือ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการท่องเที่ยวใน
ประเทศ เนื่องจากมองว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกิดเม็ดเงิน
หมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากพิจารณาจากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศของคนไทย หรือที่เรียกว่า ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ซึ่งรวมทั้งกลุ่ม นักท่องเที่ยวพัก ค้างและนัก 
ทัศนาจร โดย 1 คนสามารถ เดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง และมากกว่า 1 จังหวัดของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าการเดินทางท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2563) 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง 
แต่เดิมนั ้นการที ่จะเดินทางไปท่องเที ่ยวสถานที ่ใดก็ตามการศึกษาเส้นทาง ที ่พักหรือสถานที่  
องค์ประกอบของสถานที่บรรยากาศต่าง ๆ นั้นจะได้รับข้อมูลที่ไม่ทันสมัยเท่าในปัจจุบัน เนื่องจากยัง
ไม่มีการแพร่หลายในการใช้สื่อออนไลน์มากนัก เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแบบปากต่อปาก 
ผ่านทางสื่อสิงพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์เป็นส่วนมาก ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวนั้นมีจำนวนน้อยกว่า
ในปัจจุบัน แต่เมื่อมีการใช้งานสื่อออนไลน์ที่เพ่ิมมากใช้อย่างในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารหรือการแพร่
กระจ่ายของข่าวนั้นก็เพิ่มมากขึ้น เพราะสื่อออนไลน์ไม่ได้มี เพียงแต่การใช้เพื่อสนทนาพูดคุยหรือการ
โพสข้อความ รูปภาพต่าง ๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้มีบทบาทสำคัญในเชิงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธร, 2562) 
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อำเภอไชยา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอไชยาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเรียกว่า 
เมืองไชยา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในจำนวน 3 เมืองในอาณาจักรศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลาง
การปกครองและศูนย์กลางการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนา แต่
ต่อมาปี พ.ศ. 1568 ได้ถูกอาณาจักรจากภาคใต้ของอินเดียเข้ายึดอำนาจไว้ได้ ทว่าก็เป็นไปชั่ว คราว
เท่านั้นก็สามารถรวมคนตั้งตัวได้อีก และได้ทำการรบพุ่งชิงความเป็นใหญ่เพื่อชิงเกาะสุมาตราและ
แหลมมลายูกับอาณาจักรมัชปาหิต (ชวา) จนอ่อนกำลังทั้งคู่ จึงถูกอาณาจักรสุโขทัยตีได้ และเข้า
ครอบครองไว้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 1800 ดังนั้นเมืองไชยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจั กรศรีวิชัยก็ตก
เป็นขอบขัณฑสีมาของอาณาจักรสุโขทัยแต่บัดนั้น ประวัติศาสตร์เมืองไชยาระยะต่อจากนั้นก็เงียบ
หายไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2328 (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) พม่ายกกองทัพซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อ 
สงครามเก้าทัพ บุกเข้าตีเมืองชุมพร แล้วตีเรื่อยจนถึงเมืองไชยา พร้อมกับเผาเมืองเสียจนถาวรวัตถุ
เป็นซากปรักหักพังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ เดิมอำเภอท่าฉางและอำเภอท่าชนะเคยรวมอยู่เป็นอำเภอ
เดียวกันกับอำเภอไชยา ต่อมาอำเภอท่าฉางแยกออกเป็นกิ่งอำเภอท่าฉาง และได้รับการยกฐานะเป็น
อำเภอท่าฉางเมื ่อ พ.ศ. 2482 สำหรับอำเภอท่าชนะแยกออกเป็นกิ ่งอำ เภอท่าชนะเมื ่อวันที ่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2491 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอท่าชนะ เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 
2499 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2490 ทางราชการได้จัดตั้งศาลจังหวัดและเรือนจำขึ้นที่อำเภอ
ไชยา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 อำเภอไชยาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชั้น 2 
ปัจจุบันอำเภอไชยาแบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล มี 53 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 
หน่วย คือ เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล 

ด้วยเหตุนี้ ในฐานะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นการวิจัย
เชิงสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ผู ้วิจัยนำ
แบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเ ร็จรูป 
SPSS  และมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติบรรยายและสถิติอนุมานต่อไป เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทีม่ีผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

3) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวกับการตัดสินใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

 1. ปัจจัยแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ     
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
- ภูมิลำเนา 
 
 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
- ด้านความดึงดูดใจ 
- ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
- ด้านความสำราญจากแหล่งท่องเที่ยว 
- ด้านองค์ประกอบของการบริการ 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
- วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
- บุคคลที่ร่วมเดินทาง 
- จำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี 
- ช่วงเวลาที่ท่านมักเลือกเดินทางท่องเที่ยว 
- ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 
- ท่านใช้บริการการท่องเที่ยวรูปแบบใด 

 
การตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยใน
อำเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 

1) แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 อ้างถึงใน ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร , 2558) ได้ให้คำจำกัดความว่า 

หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ ราย ได้ 
อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี ้เป็นเกณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกำหนดตลาด
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทำให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืน ๆ  

วราภรณ์ เอื้อการณ์ และอิสระอุดมประเสริฐ (2553 อ้างถึงใน นริศา มัจฉริยกุล, 2559, น.
12) มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพวิทยา ทางร่างกาย สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ความแตกต่างนี้เกิดจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน ซึ่งทำให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ความพึงพอใจ และบุคลิกภาพต่างกัน โดยคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 

จากแนวค ิดเก ี ่ยวก ับล ักษณะประชากรศาสตร ์  สามารถสร ุปได ้ว ่า  ล ักษณะทาง
ประชากรศาสตร์หมายถึง เพศ อายุรายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรที่สำคัญในการ
กำหนดปัจจัยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลมีแตกต่างกันออกไป และใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ในด้านต่าง ๆ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีสำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

2) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว หรือการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อสถานที่

ท่องเที่ยว นับเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งสอดรับกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้ให้คำจำกัดความของ 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ว่า หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยว การแสดงออกในขณะ
เดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็นคำพูด การกระทำสีหน้า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว 
ถ่ายรูป รับประทานอาหาร (ปรีณา ลาปะ, 2558) ซึ่งให้คำจำกัดความของพฤติกรรมการท่องเที่ยวว่า 
หมายถึง การแสดงออก หรือการกระทำของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวผู้วิจัยได้สรุปวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาหัวข้อดังกล่าว  ดังนี้  

(1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในแต่ละช่วง
ของฤดูกาล โดยศึกษาจากพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความถี่ในการเดินทางในแต่ละช่วงเวลา 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 

1) แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 อ้างถึงใน ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร , 2558) ได้ให้คำจำกัดความว่า 

หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ ราย ได้ 
อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี ้เป็นเกณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกำหนดตลาด
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทำให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืน ๆ  

วราภรณ์ เอื้อการณ์ และอิสระอุดมประเสริฐ (2553 อ้างถึงใน นริศา มัจฉริยกุล, 2559, น.
12) มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพวิทยา ทางร่างกาย สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ความแตกต่างนี้เกิดจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน ซึ่งทำให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ความพึงพอใจ และบุคลิกภาพต่างกัน โดยคนที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน 

จากแนวค ิดเก ี ่ยวก ับล ักษณะประชากรศาสตร ์  สามารถสร ุปได ้ว ่า  ล ักษณะทาง
ประชากรศาสตร์หมายถึง เพศ อายุรายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรที่สำคัญในการ
กำหนดปัจจัยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลมีแตกต่างกันออกไป และใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ในด้านต่าง ๆ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีสำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

2) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว หรือการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อสถานที่

ท่องเที่ยว นับเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งสอดรับกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้ให้คำจำกัดความของ 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ว่า หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยว การแสดงออกในขณะ
เดินทางท่องเที่ยว อาจจะเป็นคำพูด การกระทำสีหน้า หรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว 
ถ่ายรูป รับประทานอาหาร (ปรีณา ลาปะ, 2558) ซึ่งให้คำจำกัดความของพฤติกรรมการท่องเที่ยวว่า 
หมายถึง การแสดงออก หรือการกระทำของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวผู้วิจัยได้สรุปวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาหัวข้อดังกล่าว  ดังนี้  

(1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในแต่ละช่วง
ของฤดูกาล โดยศึกษาจากพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความถี่ในการเดินทางในแต่ละช่วงเวลา 
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(2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาด้านบริการการท่องเที่ยว โดยศึกษาจาก
ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว  

(3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาด้านการตลาด โดยศึกษาจากพฤติกรรม
การใช้จ่ายและการเข้าถึงข้อมูล 

(4) การวางแผนและป้องกันการเกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรม

ที่แตกต่างกัน เมื่อนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหาด้านการตลาด และการวางแผนงานในการดำเนินงานในมิติ 
ต่าง ๆ  

3) แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกิดจากความต้องการและความรู้สึกภายในและภายนอก

ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงประกอบกับมีปัจจัยต่าง ๆ เป็นสิ่งผลักดันให้สามารถเดินทางได้และยงัมี 
แรงจูงใจต่าง ๆ เป็นสิ่งดึงดูดและกระตุ้นให้คนอยากเดินทางมากขึ้น โดยมีปัจจัยแรงจูงใจพื้นฐานใน
การท่องเที่ยวที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวมี 5 ประการ คือ (แสงเดือน รตินธรม, 2555) 

(1) สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว สิ่ ง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที ่ยวย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการและความสนใจของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน 

(2) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่
ให้บริการนักท่องเที ่ยวที ่เดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที ่ยวนั ้นอย่างประทับใ จเพื ่อให้
นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น หรือกลับมาเท่ียวซ้ำ ในโอกาสหน้า  

(3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่
สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

(4) องค์ประกอบของการบริการ (Ancillary Service) สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดสรรการ
บริการด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก
และดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้  

(5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยว คือ การเผยแพร่ข่าวสารการท่องเที ่ยวไปยั ง
นักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยใช้กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ 
ที่ไม่ใช่ทางการค้า เป็นการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวจากธุรกิจไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสนับสนุนวัตถุประสงค์การดำเนินงานของธุรกิจและปรับแนวคิดระหว่างธุรกิจ
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กับชุมชนให้สอดคล้องกัน จึงเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

สรุปได้ว่าสรุปแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกิดจากความต้องการและความรู้สึกภาย ใน
และภายนอกของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลต่อนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลที่เป็นสิ่งผลักดันให้สามารถเดินทางได้และยังมีแรงจูงใจต่าง ๆ เป็นสิ่ง
ดึงดูดและกระตุ้นให้คนอยากเดินทางมากขึ้น การท่องเที่ยวอันดับแรกที่สำคัญ คือ ในท้องถิ่นนั้น
จะต้องมีแหล่งทรัพยากรมีคุณค่า มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที ่ยวไปเยี ่ยมเยียน อาจจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมก็ได้ เมื ่อมีนักท่องเที ่ยวก็จะเกิดระบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวก มีการจับจ่ายใช้สอยเป็นตลาดการท่องเที่ยว  มีผู้ประกอบการและ
ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันประกอบกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ สิ่งสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดทั้งระบบการขนส่ง  การบริการ การประชาสัมพันธ์ จะมีส่วนสนับสนุน หรือผลักดันระบบการ
ท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น 

4) แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไว้  5 ขั้นตอน ที่เป็นการอธิบายขั้นของการ

ตัดสินใจซื ้อสินค้าและบริการต่าง ๆ การรู ้ถึงความต้องการหรือปัญหาการแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธร, 
2562) 

(1)  การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ในขั้นตอนแรกนักท่องเที่ยวจะตระหนักถึง
ความสนใจและความต้องการที่จะท่องเที่ยว  

(2)  การค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวทราบความต้องการ ก็จะทำการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ  

(3)  การประเมินทางเลือก เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไปนักท่องเที่ยวก็
จะทำการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้นต้องกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้
ประเมิน เช่น ระยะทาง ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

(4)  ขั้นตัดสินใจเดินทาง หลังจากที่ได้ทำการประเมินทางเลือกแล้วก็จะเข้าสู่ในขั้นของ
การตดัสินใจโดยการตัดสินใจผ่านปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(5) พฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังสถานที่นั้น ๆ แล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสิ่งที่ตนเองได้พบเจอ 
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กับชุมชนให้สอดคล้องกัน จึงเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและความศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

สรุปได้ว่าสรุปแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกิดจากความต้องการและความรู้สึกภาย ใน
และภายนอกของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลต่อนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลที่เป็นสิ่งผลักดันให้สามารถเดินทางได้และยังมีแรงจูงใจต่าง ๆ เป็นสิ่ง
ดึงดูดและกระตุ้นให้คนอยากเดินทางมากขึ้น การท่องเที่ยวอันดับแรกที่สำคัญ คือ ในท้องถิ่นนั้น
จะต้องมีแหล่งทรัพยากรมีคุณค่า มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที ่ยวไปเยี ่ยมเยียน อาจจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมก็ได้ เมื ่อมีนักท่องเที ่ยวก็จะเกิดระบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวก มีการจับจ่ายใช้สอยเป็นตลาดการท่องเที่ยว  มีผู้ประกอบการและ
ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันประกอบกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ สิ่งสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดทั้งระบบการขนส่ง  การบริการ การประชาสัมพันธ์ จะมีส่วนสนับสนุน หรือผลักดันระบบการ
ท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น 

4) แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไว้  5 ขั้นตอน ที่เป็นการอธิบายขั้นของการ

ตัดสินใจซื ้อสินค้าและบริการต่าง ๆ การรู ้ถึงความต้องการหรือปัญหาการแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธร, 
2562) 

(1)  การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ในขั้นตอนแรกนักท่องเที่ยวจะตระหนักถึง
ความสนใจและความต้องการที่จะท่องเที่ยว  

(2)  การค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวทราบความต้องการ ก็จะทำการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ  

(3)  การประเมินทางเลือก เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไปนักท่องเที่ยวก็
จะทำการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้นต้องกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้
ประเมิน เช่น ระยะทาง ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

(4)  ขั้นตัดสินใจเดินทาง หลังจากที่ได้ทำการประเมินทางเลือกแล้วก็จะเข้าสู่ในขั้นของ
การตดัสินใจโดยการตัดสินใจผ่านปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(5) พฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังสถานที่นั้น ๆ แล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสิ่งที่ตนเองได้พบเจอ 
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สรุปได้ว่าการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น ส่งผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่
การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ขั้นตัดสินใจเดินทาง และ
พฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นเอง 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ นักท่องเที ่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที ่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนจึงใช้การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ  โดยใช้สูตรกำหนดขนาดตัวอย่างของ 
สูตร W. G. Cochran (1953)  จำนวน 400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ยอมรับความคลาด
เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 0.05 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบ่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลำเนา เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจำนวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่  วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว บุคคล
ที่ร่วมเดินทาง จำนวนครั ้งในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี  ช่วงเวลาที ่ท่านมักเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย และท่านใช้บริการการท่องเที่ยวรูปแบบใด 

ตอนที ่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจที ่ส ่งผลให้น ักท่องเที ่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยประกอบไปด้วย ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว ด้าน
ความสำราญจากแหล่งท่องเที่ยว ด้านองค์ประกอบของการบริการ   

ตอนที่ 4 การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จำนวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 5 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
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3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

400 คน โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ผู้วิจัยได้แนะนําตนเองอธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(2) เมื ่อนักท่องเที ่ยวยินดีเป็นกลุ ่มตัวอย่างเก็บแบบสอบถามและอธิบายหัวข้อใน
แบบสอบถาม  

(3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าคําตอบมีไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะซักถามเพิ่มเติม จนได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(1) สถิติเชิงพรรณนาใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่า

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ และการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอไชยา จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 

(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมติฐานการวิจัยโดยใช้การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัย 

 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี  มีสถานภาพโสด  มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้10,001 – 20,000 บาท และมีภูมิลำเนา
อยู่ภาคกลาง ตามลำดับ 

2) ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือพักผ่อน / 
ท่องเที่ยว มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือครอบครัว  มีจำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี คือ 3  
ครั้ง มีช่วงเวลาที่มักเลือกเดินทางท่องเที่ยวคือ ช่วงวันหยุดนกัขัตฤกษ์  ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่
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3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

400 คน โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ผู้วิจัยได้แนะนําตนเองอธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(2) เมื ่อนักท่องเที ่ยวยินดีเป็นกลุ ่มตัวอย่างเก็บแบบสอบถามและอธิบายหัวข้อใน
แบบสอบถาม  

(3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าคําตอบมีไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจะซักถามเพิ่มเติม จนได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(1) สถิติเชิงพรรณนาใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่า

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ และการ
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอไชยา จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 

(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมติฐานการวิจัยโดยใช้การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวิจัย 

 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี  มีสถานภาพโสด  มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้10,001 – 20,000 บาท และมีภูมิลำเนา
อยู่ภาคกลาง ตามลำดับ 

2) ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือพักผ่อน / 
ท่องเที่ยว มีบุคคลที่ร่วมเดินทาง คือครอบครัว  มีจำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี คือ 3  
ครั้ง มีช่วงเวลาที่มักเลือกเดินทางท่องเที่ยวคือ ช่วงวันหยุดนกัขัตฤกษ์  ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่
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ละครั้งโดยเฉลี่ยคือ 3,001 – 5,000 บาท และมีรูปแบบที่ใช้บริการการท่องเที่ยว คือ ศึกษาด้วย
ตนเอง ตามลำดับ 

3) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยว

ชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านรวม 
 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.84, S.D.= 
0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของการ
บริการอยู ่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.29, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ด้านความสำราญจากแหล่ง
ท ่องเท ี ่ยวอย ู ่ ในระด ับมาก ( x̅= 3.98, S.D.= 0.62) , ด ้านความด ึงด ูดใจอย ู ่ ในระด ับมาก 
(x̅= 3.62, S.D.= 0.65) และ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.47, S.D.= 0.68)  
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 

ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
�̅�𝐱 S.D. แปลผล 

ด้านความดึงดูดใจ 3.62 0.65 มาก 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3.47 0.68 มาก 
ด้านความสำราญจากแหล่งท่องเที่ยว 3.98 0.62 มาก 
ด้านองค์ประกอบของการบริการ 4.29 0.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.84 0.39 มาก 



582

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

582 

 4) การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของ
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  

การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี x̅ S.D. แปลผล 

1. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและน่าสนใจ 4.25 0.81 มากที่สุด 
2. มีสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีดี มีความปลอดภัยของ

สถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พัก 
4.24 0.81 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ / พนักงานมีความนอบน้อมเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ 

4.38 0.75 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล แนะนำเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

4.29 0.79 มากที่สุด 

5. สถานที่ท่องเที่ยว มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ มีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการในการท่องเที่ยวของ
ท่าน 

3.52 1.18 มาก 

6. มีการจัดบริการร้านค้า อาหารและเครื่องดื่มถูกสุขอนามัย
และราคาเหมาะสม 

3.30 1.19 ปานกลาง 

7. มีความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลายช่องทาง 
เช่น ทางรถเรือ รถไฟ เป็นต้น 

3.59 1.13 มาก 

8. ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว และมีหลายแหล่ง จึงตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 

4.15 0.80 มาก 

9. การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆจึง
ตัดสินใจท่องเที่ยว 

4.20 0.87 มาก 

10. ได้รับคำแนะนำจากบุคคลอื่น และเกิดความสนใจ จึง
ตัดสินใจเดินทางมาท่อเที่ยว 

4.18 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.50 มาก 
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 4) การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของ
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  

การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี x̅ S.D. แปลผล 

1. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามและน่าสนใจ 4.25 0.81 มากที่สุด 
2. มีสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีดี มีความปลอดภัยของ

สถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พัก 
4.24 0.81 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ / พนักงานมีความนอบน้อมเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ 

4.38 0.75 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล แนะนำเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

4.29 0.79 มากที่สุด 

5. สถานที่ท่องเที่ยว มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ มีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการในการท่องเที่ยวของ
ท่าน 

3.52 1.18 มาก 

6. มีการจัดบริการร้านค้า อาหารและเครื่องดื่มถูกสุขอนามัย
และราคาเหมาะสม 

3.30 1.19 ปานกลาง 

7. มีความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวหลายช่องทาง 
เช่น ทางรถเรือ รถไฟ เป็นต้น 

3.59 1.13 มาก 

8. ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว และมีหลายแหล่ง จึงตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 

4.15 0.80 มาก 

9. การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆจึง
ตัดสินใจท่องเที่ยว 

4.20 0.87 มาก 

10. ได้รับคำแนะนำจากบุคคลอื่น และเกิดความสนใจ จึง
ตัดสินใจเดินทางมาท่อเที่ยว 

4.18 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.01, S.D.= 0.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อที่ 3 เจ้าหน้าที่ / พนักงานมีความ
นอบน้อมเอาใจใส่ในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.38, S.D.= 0.75) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 
เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ เป็นอย่างดีอยู ่ในระดับมากที ่สุด  
(x̅= 4.29, S.D.= 0.79),  และน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 6 มีการจัดบริการร้านค้า อาหารและเครื่องดื่มถูก
สุขอนามัยและราคาเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.30, S.D.= 1.19) และตามลำดับ 

5) ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ ปัจจัยแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที ่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการขับขี่ กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยบทท้องถนน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
Pearson 

Correlation(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสัมพันธ ์

ด้านความดึงดูดใจ 0.273 0.000* มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย 
ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

0.392 0.000* 
มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย 

ด้านความสำราญจากแหล่ง
ท่องเที่ยว 

0.630 0.000* มีความสัมพันธ์ในระดับมาก 

ด้านองค์ประกอบของการ
บริการ 

0.852 0.000* 
มีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด 

ภาพรวม 0.824 0.000* มีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด 
 
หมายเหตุ: * Sig .< 0.05 
 

จากตารางที ่ 3 การทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร ์สัน  
(Pearson  Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แรงจูงใจ โดยรวม(sig. = 0.000) และรายด้านได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ (sig. = 0.000) ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที ่ยว (sig. = 0.000) ด้านความสำราญจากแหล่งท่องเที ่ยว (sig. = 0.000) และด้าน
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องค์ประกอบของการบริการ (sig. = 0.000)  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีค่า sig.= 0.00 ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
อภิปรายผล 

 
จากเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ด้านความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสำราญจาก

แหล่งท่องเที่ยว และด้านองค์ประกอบของการบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับแรงจูงใจมาจากหลากหลายแหล่งที่มาไม่มาจะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร์โบราณ โบราณวัตถุ ที่ดึงดูดความน่าสนใจให้มาสัมผัส
บรรยากาศ อีกท้ังสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเดินทางได้ง่ายสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย มีสถานที่นั่งพักผ่อนที่มีมาตรฐาน ให้ความสะดวกสบาย การให้บริการจากร้านค้าต่าง ๆ รวมถึง
การเฝ้าระวังอันตราย และเจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถาม หรือข้อสงสัยให้แก่นักท่อ งเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติยา มโนธรรมรักษา (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษาตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจและความพึง
พอใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ำอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิธารัตน์ สุขะนินทร์ (2561) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรม ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 61.5 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อนักท่องเที ่ยวชาวไทยในการเดินทางมาท่องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ควรมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับร้านค้า อาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัยและมีราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจะระดับความคิดเห็นในส่วนนี้อยู่ในระดับที่น้อย
ที่สุดของแบบสอบถาม นั้นแสดงให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในจุดนี้อยู่ 
อาจมีราคาที่แพงเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาหาส่วนมากเป็นอาหารทะเล ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่ง
อาหารทะเลก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับราคาร้านอาหารทั่วไปจากภูมิลำเนาเดิมของนักท่องเที่ยวจึงไม่
ความรู้สึกว่าราคาอาหารนั้นค่อนข้างสูง เป็นต้น 

2) สถานที่ท่องเที่ยวควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อการดึงดูดและสร้างแรกจูงใจในการ
เดินทางมาเท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น และให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็ตาม เช่น การใส่ชุดไทยย้อนยุค การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การ
แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปของท้องถิ่น เป็นต้น 

3) ควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบางแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นเพียงเว็บไซต์เท่านั้น และไม่ได้มีการปรับ
ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อนักท่องเที่ยวสนใจและค้นหาข้อมูลก็จะทำให้ไม่เกิดความสนใจที่จะ
อยากมาท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรทำการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยังสถานที่ 

หรือจังหวัดอ่ืน ๆ  เพ่ือนำผลงานวิจัยไปศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมและพัฒนาต่อไป 
2) ควรทำการศึกษาเชิงคุณภาพถึงแรงจูงใจ และการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว โดย

ศึกษาเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
เพ่ือนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

3) ควรเพิ่มทำแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใช้วิธีการ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น 
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 การศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 209 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่า t-test และค่า F-test  
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดบัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านภาวะอิสระ
จากงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง    
ในหน้าที ่ ด ้านลักษณะการบริหารงาน และด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ               
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ส ุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู ้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุง
เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน ควรปรับปรุงสถานอาคารสถานที่
ทำงานให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน และสะดวกต่อการให้บริการประชาชน ควรจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน จัดประชุมบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
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 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดบัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านภาวะอิสระ
จากงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง    
ในหน้าที ่ ด ้านลักษณะการบริหารงาน และด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ               
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ส ุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู ้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุง
เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน ควรปรับปรุงสถานอาคารสถานที่
ทำงานให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน และสะดวกต่อการให้บริการประชาชน ควรจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน จัดประชุมบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รุ่งทิพย์  ภู่เปลี่ยน* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 209 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่า t-test และค่า F-test  
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดบัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านภาวะอิสระ
จากงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง    
ในหน้าที ่ ด ้านลักษณะการบริหารงาน และด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ               
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ส ุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู ้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุง
เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน ควรปรับปรุงสถานอาคารสถานที่
ทำงานให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน และสะดวกต่อการให้บริการประชาชน ควรจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน จัดประชุมบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
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ควรจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากอาคารเดิมมีสภาพเก่า ห้องทำงานคับ
แคบและแออัด  
 
คำสำคัญ: การรับรู้, คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
  

 

การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รุ่งทิพย์  ภู่เปลี่ยน* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 209 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่า t-test และค่า F-test  
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการรับรู้ระดับ
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดบัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านภาวะอิสระ
จากงาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง    
ในหน้าที ่ ด ้านลักษณะการบริหารงาน และด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ               
ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ส ุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน 
ประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู ้ระดับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุง
เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน ควรปรับปรุงสถานอาคารสถานที่
ทำงานให้เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน และสะดวกต่อการให้บริการประชาชน ควรจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน จัดประชุมบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทนำ 
 

 คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกของบุคลากรซึ่งได้รับจากประสบการณ์ในการทำงาน 
ถ้าหากบุคลากรได้รับประสบการณ์ในเชิงบวกจะทำให้มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน และมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพ
ชีวิตการปฏิบัติงาน (Quality of Working Life) ที่คำนึงถึงการจัดการที่ให้ความสำคัญกับบุคคลใน   
การปฏิบัติงานเป็นสำคัญ เพราะถือว่า “คน” เป็น “ทุนมนุษย์” มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
งานขององค์กร หากผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพอใจก็จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อองค์กรนั้น ดังนั้น   
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและมีความสั มพันธ์กับ
การบริหารทรัพยากรขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น การบริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การมีพนักงาน
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานของพนักงานในองค์ การ แต่ยัง
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานอีกด้วย นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน 
จะส่งผลให้ลดการขาดงานและการลาออกของพนักงาน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยเสริมสร้าง  
ความจงรักภักดี ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยลดอัตราการลาออกหรือการโอนย้าย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีความอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และงบประมาณตามกฎหมาย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มี
พื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ประชาชน
และพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีความเหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ เช่น คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดทำกิจกรรมใด  ๆ อันเป็น
อำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็น
การสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ โดยที่
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บทนำ 
 

 คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกของบุคลากรซึ่งได้รับจากประสบการณ์ในการทำงาน 
ถ้าหากบุคลากรได้รับประสบการณ์ในเชิงบวกจะทำให้มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน และมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพ
ชีวิตการปฏิบัติงาน (Quality of Working Life) ที่คำนึงถึงการจัดการที่ให้ความสำคัญกับบุคคลใน   
การปฏิบัติงานเป็นสำคัญ เพราะถือว่า “คน” เป็น “ทุนมนุษย์” มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
งานขององค์กร หากผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพอใจก็จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อองค์กรนั้น ดังน้ัน   
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กับ
การบริหารทรัพยากรขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น การบริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การมีพนักงาน
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานของพนักงานในองค์ การ แต่ยัง
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานอีกด้วย นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน 
จะส่งผลให้ลดการขาดงานและการลาออกของพนักงาน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและช่วยเสริมสร้าง  
ความจงรักภักดี ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิม
มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยลดอัตราการลาออกหรือการโอนย้าย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีความอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และงบประมาณตามกฎหมาย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มี
พื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ประชาชน
และพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีความเหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ เช่น คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดทำกิจกรรมใด  ๆ อันเป็น
อำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็น
การสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ โดยที่
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การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังกล่าวจะขับเคลื ่อนได้ 
จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมากเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ที่จะต้องนำนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่
กำหนด และจะต้องปฏิบัติให้ทันเหตุการณ์ ทันต่อความต้องการของประชาชน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา กำหนดให้การ
บริหารงานบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบ
คุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน
บุคคล ผ่านทางคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ และคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดตามลำดับ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ ่น โดย
กฎหมายบัญญัติให้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ล้วนเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามกรอบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ กำหนด ดังนั้น รูปแบบลักษณะในการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, พนักงานเทศบาล, พนักงาน
ส่วนตำบล,ข้าราชการกรุงเทพมหานครและพนักงานเมืองพัทยา) จึงเป็นการดำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่มี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้
รูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของหน่วยงาน
เป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารต่างก็มีวิสัยทัศน์และนโยบายทางการ
บริหารงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น นอกจากบุคลากรต้องปฏิบัติงานให้กับองค์กรและต้องแบก
รับภาระงานจำนวนมากแล้ว ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของผู้บริหาร แต่ละคนอีกด้วย สิ่งเหล่านี้
จึงอาจส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นได้  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจต่อระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นที่จะทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน เต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิดของ
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ตนเองสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สามารถทำงานได้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางท่ีจะเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตประสงค์ของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1)  เพ่ือศึกษาการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการทำงาน ระดับตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Design) โดยใช้แบบสอบถาม     
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลจาก
ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 209 คน และนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาค่า t-test และค่า F-test จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัยและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนำเสนอผลในรูปแบบตารางและประกอบความเรียง   
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ตนเองสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สามารถทำงานได้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางท่ีจะเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตประสงค์ของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 1)  เพ่ือศึกษาการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการทำงาน ระดับตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

วิธีการศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Design) โดยใช้แบบสอบถาม     
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลจาก
ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 209 คน และนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาค่า t-test และค่า F-test จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัยและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนำเสนอผลในรูปแบบตารางและประกอบความเรียง   
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สรุปผลการศึกษา 
 

 1)  การรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการรับรู้ระดับคุณภาพ
ชีวิตการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
  (1)  ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีการรับรู้ประเด็นหน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่ างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร หน่วยงานให้โอกาสบุคลากร
ในการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นำความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานอยู่เสมอ สำหรับข้อหน่วยงานมีการจัดส่ง
บุคลากรไปอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (2)  ด้านความภูมิใจในองค์การ มีการรับรู้ประเด็นการทำงานในหน่วยงานทำให้บุคคล
ทั่วไปในสังคมรู้สึกชื่นชม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หน่วยงานมีความมั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของสังคม มีความภูมิใจที่ได้ทำงานในหน่วยงานตลอดเวลา  และหน่วยงานมีระบบบริหาร
จัดการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม สำหรับข้อรู้สึกไม่พอใจหากเพื่อนร่วมงานกล่าวถึงหน่วยงาน
ในทางท่ีไม่ด ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (3)  ด้านภาวะอิสระจากงาน มีการรับรู้ประเด็นสามารถที่จะลางานไปพักผ่อนหรือทำ
ธุระส่วนตัวได้อย่างมีอิสระ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีเวลาที่จะทำกิจกรรมทางสังคมหรือออก
กำลังกาย และสามารถวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตล่วงหน้าได้ การทำงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินชีวิตของท่านและครอบครัว สำหรับข้อเมื่อเลิกงานหน่วยงานมีกิจกรรมให้คลายเครียดจากที่ทำ
อยู่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (4)  ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีการรับรู้ประเด็นเงินเดือนและค่าตอบแทน
ที่ได้รับเหมาะสมกับตำแหน่งงานและความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความยุติธรรมเมื่อเทียบกับพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันของหน่วยงานอ่ืน  
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลามีความเหมาะสม 
สำหรับข้อเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันเพียงพอกับการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  
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  (5)  ด้านสังคมสัมพันธ์ มีการรับรู้ประเด็นบุคลากรภายในหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือสามารถปรึกษาปัญหาเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน 
และผู้บริหารมีความเป็นกันเองและปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับข้อการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่องค์กรจัดขึ้นเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (6)  ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่ มีการรับรู้ประเด็นความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือผู้บริหารสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน  หน่วยงานเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปที่
ต้องการเข้ามาทำงาน และหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงอย่างยุติธรรม 
สำหรับข้องานที่ท่านรับผิดชอบมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (7)  ด้านลักษณะการบริหารงาน มีการรับรู้ประเด็นผู้บริหารให้อิสระในการทำงานและมี
ความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การปฏิบัติของผู้บริหารทำให้
บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหาหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรในหน่วยงาน สำหรับข้อ
ผู้บริหารให้อำนาจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีคา่เฉลี่ยต่ำสุด 
  (8)  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีการรับรู้ประเด็นสถานที่ทำงานมี
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานที่ทำงานมี
สภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสถานที่ทำงานมีการจัดเป็นระเบียบ สะอาด 
สวยงามและถูกสุขลักษณะ หน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สำหรับข้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 1 
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  (5)  ด้านสังคมสัมพันธ์ มีการรับรู้ประเด็นบุคลากรภายในหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือสามารถปรึกษาปัญหาเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน 
และผู้บริหารมีความเป็นกันเองและปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับข้อการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่องค์กรจัดขึ้นเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (6)  ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่ มีการรับรู้ประเด็นความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือผู้บริหารสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน  หน่วยงานเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปที่
ต้องการเข้ามาทำงาน และหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงอย่างยุติธรรม 
สำหรับข้องานที่ท่านรับผิดชอบมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  (7)  ด้านลักษณะการบริหารงาน มีการรับรู้ประเด็นผู้บริหารให้อิสระในการทำงานและมี
ความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การปฏิบัติของผู้บริหารทำให้
บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหาหรือข้อเสนอแนะของบุคลากรในหน่วยงาน สำหรับข้อ
ผู้บริหารให้อำนาจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีคา่เฉลี่ยต่ำสุด 
  (8)  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีการรับรู้ประเด็นสถานที่ทำงานมี
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานที่ทำงานมี
สภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสถานที่ทำงานมีการจัดเป็นระเบียบ สะอาด 
สวยงามและถูกสุขลักษณะ หน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สำหรับข้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม 

 

คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลความหมาย ลำดับ 
-  การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 4.03 0.47 มาก 1 
-  ความภูมิใจในองค์การ 3.99 0.31 มาก 2 
-  ภาวะอิสระจากงาน 3.98 0.38 มาก 3 
-  ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 3.91 0.56 มาก 4 
-  สังคมสัมพันธ์ 3.89 0.37 มาก 5 
-  ความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่ 3.83 0.39 มาก 6 
-  ลักษณะการบริหารงาน 3.79 0.32 มาก 7 
-  สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ 
3.71 0.27 มาก 8 

รวม 3.89 0.20 มาก  
 

 2)  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 
  (1)  เพศต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่ และ
ด้านภาวะอิสระจากงาน และโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  (2)  อายุต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่ ด้าน
ลักษณะการบริหารงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุ 30 ปี แตกต่างกับอายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี 
แตกต่างกับอายุ 41-50 ปี 
  (3)  ระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทน
ที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงใน
หน้าที่ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ และโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มต่ำกว่าปริญญาตรี แตกต่างกลุ่มปริญญา
ตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มปริญญาตรีแตกต่างกับสูงกว่าปริญญาตรี 
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(4) ตำแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในหน้าที่ 
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ แตกต่างกับกลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างงตามภารกิจ  

(5)  ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในหน้าที่  ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ และโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มไม่เกิน 5 ปี แตกต่างกลุ่ม 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี 
และกลุ่ม 5-10 ปี แตกต่างกับกลุ่ม 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี 

(6)  รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู ้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในหน้าที่ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ และ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  โดยกลุ่มรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 
แตกต่างกลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท รายได้ 20,001-25,000 บาท  รายได้ 25,001-30,000 
บาท และรายได้มากกว่า 30,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท แตกต่างกับกลุ่มรายได้
มากกว่า 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท แตกต่างกับกลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 
บาท สรุปรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน  

ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวิต 

การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่ง

งาน 
ประสบการณ์
การทำงาน 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ  

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ  

 
0.20 

 
0.15 

 
0.47 

 
0.63 

 
0.06 

 
0.12 
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(4) ตำแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในหน้าที่ 
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ แตกต่างกับกลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างงตามภารกิจ  

(5)  ประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในหน้าที่  ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ และโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มไม่เกิน 5 ปี แตกต่างกลุ่ม 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี 
และกลุ่ม 5-10 ปี แตกต่างกับกลุ่ม 11-15 ปี และมากกว่า 15 ปี 

(6)  รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู ้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานด้าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในหน้าที่ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ และ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  โดยกลุ่มรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท 
แตกต่างกลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท รายได้ 20,001-25,000 บาท  รายได้ 25,001-30,000 
บาท และรายได้มากกว่า 30,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท แตกต่างกับกลุ่มรายได้
มากกว่า 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท แตกต่างกับกลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 
บาท สรุปรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน  

ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวิต 

การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่ง

งาน 
ประสบการณ์
การทำงาน 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ  

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ  

 
0.20 

 
0.15 

 
0.47 

 
0.63 

 
0.06 

 
0.12 
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ระดับคุณภาพชีวิต 
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่ง
งาน 

ประสบการณ์
การทำงาน 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน  

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

ด้านความก้าวหน้าและ
มั่นคงในหน้าที่  

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

 
0.00* 

ด้านสังคมสัมพันธ์  0.10 0.30 0.36 0.01* 0.55 0.25 

ด้านลักษณะการบริหารงาน   0.38 0.00* 0.03* 0.00* 0.00* 0.00* 

ด้านภาวะอิสระจากงาน   0.00* 0.06* 0.00* 0.00* 0.97 0.00* 

ด้านความภูมิใจในองค์การ 0.93 0.00* 0.01* 0.39 0.04* 0.03* 

รวม 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

 
หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏดังนี้ 
  (1)  ควรปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน 
เช่น ค่าล่วงเวลากรณีมีงานด่วนต้องทำนอกเหนือเวลาราชการ การปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอน
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  (6)  ควรจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากอาคารเดิมมีสภาพ
เก่า ห้องทำงานคับแคบแออัด และชำรุดหลายส่วน เช่น หน้าต่างสำนักงาน ผนังบางจุดของอาคาร  
  

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 

 1)  ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
 ควรมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงการจัดสวัสดิการด้าน  
ต่าง ๆ ที่เพียงพอกับการครองชีพในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
 2)  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
 ควรพัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารอยู่เสมอ เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เนื่องจากอาคารสำนักงานที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีสภาพเก่าและแออัดเมื่อเที ยบ
กับจำนวนบุคลากรและภารกิจขององค์กรที่ต้องดำเนินการ 
 3)  ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
 ควรมีการจัดส่งหรือจัดอบรมให้ความรู้หรือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานจ้างตำแหน่งต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพการทำงานสูง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานที่ดีของบุคลากร 
 4)  ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในหน้าที่ 
 ควรพิจารณามอบหมายงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและเป็นการทำงานในระดับที่
สูงขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการเสนอผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
 5)  ด้านสังคมสัมพันธ์ 
 ควรสร้างความตระหนักและจิตสาธารณะแก่บุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อชุมชนและระหว่างบุคลากรภายในองค์กร อันจะ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์กร 
 6)  ด้านลักษณะการบริหารงาน 
 การมอบหมายงานแต่ละครั้ง ผู ้บริหารควรให้อำนาจการตัดสินใจอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการ
วางแผน การกำหนดรูปแบบหรือแนวทางการดำเนินการ อันส่งผลได้แสดงความสามารถในการทำงาน
อย่างเต็มที่และเกิดความภาคภูมิใจในความไว้วางใจของผู้บริหาร 
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 7)  ด้านภาวะอิสระจากงาน 
 ควรมีการจัดกิจกรรมหลังเลิกงานเพ่ือให้บุคลากรได้มีทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกกำลัง
กายร่วมกัน การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวของบุคลากร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นด้วย เพ่ือคลายเครียดจากการทำงาน 
 8)  ด้านความภูมิใจในองค์การ 
 ควรมีการปรับปรุงส่งเสริมให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจในหน่วยงาน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร หวงแหนและต้องการปกป้องชื่อเสียงของหน่วยงาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและช่วยเหลือเ ป็น
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตร์จารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยการ ให้
คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นายทนงศักดิ ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
นางสาวอภิญญา ดำดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุน และ  
ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นควา้ 
จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
 สุดท้ายขอขอบพระคุณครอบครัวที ่คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจ สนับสนุนทั้งกำลังทรัพย์ 
แรงกายแรงใจ รวมไปถึงเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน ที่คอยเป็นกำลังใจสำคัญยิ่ง 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

กัมปนาท นาคศรี. (2557). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสังกัดของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

ชนนาถ รอดอยู่. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี        
(งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2551). พฤติกรรมขององค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 



600

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

600 

ณัฐรดา พันธ์ดี. (2559). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

นุจรีย์ พูลกำลัง. (2561). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตพ้ืนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

บริรักษ์ เชาว์กบินทร์. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ปิยะนุช เลิศศรีภาพร. (2557). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540. (2540, 12 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษา,  

114, 62ก. 
พิศโสภา ทีฆาวงค์. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
มาลินี ธรรมบุตร. (2550). การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี. 

มูฮัมหมัด มะลี. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. (งานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 

รัตนาภรณ์  บุญมี. (2558). คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี (งานนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

วรลักษณ์ เวชมณี. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

วาริณี  โพธิราช. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. (2562). รายงานประจำปี 
2562. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย. 

สุวิมล ติรกานันท์. (2554). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวทางสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



601

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

600 

ณัฐรดา พันธ์ดี. (2559). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

นุจรีย์ พูลกำลัง. (2561). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตพ้ืนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (การค้นคว้าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา. 

บริรักษ์ เชาว์กบินทร์. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ปิยะนุช เลิศศรีภาพร. (2557). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540. (2540, 12 ตุลาคม) ราชกิจจานุเบกษา,  

114, 62ก. 
พิศโสภา ทีฆาวงค์. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
มาลินี ธรรมบุตร. (2550). การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี. 

มูฮัมหมัด มะลี. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. (งานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 

รัตนาภรณ์  บุญมี. (2558). คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี (งานนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

วรลักษณ์ เวชมณี. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

วาริณี  โพธิราช. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. (2562). รายงานประจำปี 
2562. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย. 

สุวิมล ติรกานันท์. (2554). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวทางสู่การ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

601 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. (2560). แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี: ผู้แต่ง. 

อโนมา พิบูลย์ศักดิ์โสภณ. (2557). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทอีซูซุตังปักอุบลกรุ๊ป 
จังหวัดอุบลราชธานี (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

Cascio, W. F., & Aguinis, H. (2010). Applied psychology in human resource management. 
New York, NY.: Prentice-Hall. 

Childers, T. L, & Rao, A. R. (1992). The influence of familial and peer-based reference 
groups on consumer decisions. Journal of Consumer Research, 19(2), 198-211. 

Delamotte, Y., & Takezawa, S. (1984). Quality of Working Life in International Perspective. 
Geneva: International Labour Office.  

Drafke, M. W. and Kossen, S. (2002). The human side of organization. New York, NY.: 
Prentice Hall. 

Guest, R. H. (1979). Quality of work life - learning from Tarry tone. Harvard Business 
Review. 57(4), 76-87.  

Huse, E. F. & Commings, T.G. (1985). Organization development and change. New York, 
NY.: McGraw-Hill. 

Kerce, E. W. & Kewley, S. B. (1993). Quality of Work Life Surveys in Organizations: 
Methods and Benefits in Improving Organizational Survey. New York, NY.: 
SAGE. 

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York, NY.: McGraw–Hill. 
Rose, R.C., Beh, L.S., Uli, J., & Idris, K. (2006). Quality of Work Life: Implication of 

Career Dimensions. Journal of Social Sciences, 2(2). 61-67. doi: 
10.3884/JSSP.2066.61.67.  

Schermerhorn. J. R. (1999). Management (5th ed.). New Jersey: John Wiley and Sons. 
Taro Yamane. (1967). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York, NY.: Harper & 

Row. 
Walton, R. E. (1974). Improving the quality of working life. Harvard Business Review. 

52(3), 12. 
Werther, W. B., & Davis, K. (1993). Human resources and personnel management  

(4th ed.). New York: McGraw-Hill. 



บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 

วนิดา สุขอุ่น*  
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับ
บุคลากรสายงานธุรการ จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlations พร้อมทั้งระดม
ความคิดเห็นเพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการสำนักงาน 
อัยการภาค 8 ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านคุณลักษณะ
ประจำตัวของบุคคล และด้านแรงจูงใจในการทำงานซึ่งมีอิทธิพลจัดอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( X = 4.01) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.59) โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล รองลงมา ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล และ ด้านความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ตามลำดับ สำหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทำได้โดย 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะใน
การทำงานของบุคลากร ผ่านการจัดประชุม อบรมร่วมกัน ประกอบกับผู้บังคับบัญชาควรมีการ
กำหนดรางวัลหรือผลตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 2) ด้านการ
การบริการที่ดี บุคลากรควรให้บริการด้วยความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมู ลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  3) ด้านการพัฒนาตนเอง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถผ่านการจัดกิจกรรม จัดอบรมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดหาพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยสอน
งาน และให้แนะนำ ในการทำงาน 4) ด้านจริยธรรมในการทำงาน ควรจัดให้มีการอบรมจริยธรรมใน
การทำงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์การ และผู้บังคับบัญชาควรให้ความยุติธรรมและความ
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 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการสำนักงาน 
อัยการภาค 8 ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านคุณลักษณะ
ประจำตัวของบุคคล และด้านแรงจูงใจในการทำงานซึ่งมีอิทธิพลจัดอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( X = 4.01) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.59) โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล รองลงมา ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล และ ด้านความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ตามลำดับ สำหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทำได้โดย 1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะใน
การทำงานของบุคลากร ผ่านการจัดประชุม อบรมร่วมกัน ประกอบกับผู้บังคับบัญชาควรมีการ
กำหนดรางวัลหรือผลตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 2) ด้านการ
การบริการที่ดี บุคลากรควรให้บริการด้วยความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมู ลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  3) ด้านการพัฒนาตนเอง ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถผ่านการจัดกิจกรรม จัดอบรมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดหาพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยสอน
งาน และให้แนะนำ ในการทำงาน 4) ด้านจริยธรรมในการทำงาน ควรจัดให้มีการอบรมจริยธรรมใน
การทำงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์การ และผู้บังคับบัญชาควรให้ความยุติธรรมและความ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เสมอภาคในการทำงาน โดยยึดมั่นจริยธรรมตามหลักสำนักงานอัยการสูงสุด 5) ด้านการทำงานเป็น
ทีม ควรเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งสลับหน้าที่กันไปตามความเหมาะสมของภาระงาน 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทดลองทำงานอย่างหลากหลาย                                                              
 
คำสำคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, การปฏิบัติงานของบุคลากร  
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บทนำ 
   

อัยการไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมเมื่อตั้ง 
กระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ. 110 จนถึงปัจจุบัน  นับได้ว่า สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรที่มีความ
มั่นคงและดำรงอยู่มาเป็นระยะเวลานานถึง 125 ปี  อีกท้ังเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความ
ยุติธรรมเพื่อความเป็นสุขของประเทศชาติ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ พ.ศ. 2553  แบ่งข้าราชการฝ่ายอัยการเป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการ
ธุรการ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการธุรการ ซึ่ง
เป็นส่วนสนับสนุนในการทำงานทั้งปวงในสำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานอัยการสูงสุด, 2562) 
  ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับ
บทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปองค์การ เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หน่วยงานภาครัฐจะต้องทำงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นหน่วยงานรัฐ
ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำงานใหม่เพ่ือพลิกโฉมให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการปฏิรูปภายในองค์การให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปในภาพรวมของ
ส่วนราชการต่าง ๆ  จึงได้จัดทำแผนปฏิรูปองค์การสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2562 – 2566 เปิด
โอกาสให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดมีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมเขียนแผน
ปฏิรูปองค์การ เพื่อสร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  พัฒนาโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และ
ระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service) พัฒนากำลังคนภาครัฐให้มี
สมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ (Highly 
Competent Public Service) และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูง
ใจผู้มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล (สำนักงานอัยการสูงสุด, 2562) 
 สำนักงานอัยการภาค  8   ถือเป็นหน่วยงานบริหารงานราชการส่วนกลาง  สังกัดสำนักงาน
อัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงใดอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง  สำนักงานในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8  ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 7 จังหวัด  ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
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กระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร  โดยสำนักงานอัยการภาค  8  นั้น จะแบ่งส่วน
งานออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) ส่วนงานอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 2) ส่วนคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน , การบัญชี , 
งานพัสดุและงานงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 3) ส่วนสนับสนุนฝ่ายคดีอาญาและวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
งาน งานสนับสนุนงานพนักงานอัยการในสำนักงานอัยการภาค 8  งานขออนุญาตฟ้อง งานวินัยร้อง
ทุกข์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการ้องเรียนร้องทุกข์  4 ) ส่วนบริหารงานคดี  มีหน้าที่งานธุรการคดีทุก
ประเภท  และ 5) ส่วนสนับสนุนงาน สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนงานพนักงานอัยการ การจัดทำแผนงานโครงการงาน
คุ้มครองสิทธิ และ งานช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น (สำนักงานอัยการภาค 8, 2563) 
 ผู้วิจัยจึงมองว่าหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการธุรการ ในสังกัด
สำนักงานอัยการภาค 8  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจ 
(Missions) ข้อที่ 4 ของสำนักงานอัยการสูงสุด คือพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลัก                
ธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที ่ดี ซึ ่งสามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทีมีความสำคัญ  และสามารถเอื้อประโยชน์ให้องค์กรอัน
จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป้าหมายตามวิสยัทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
หน่วยงานจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ประสิทธิภาพของ
บุคลากรจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที ่จะนำพาองค์การไปสู ่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ ปฏิบัติท ี ่มี
ประสิทธิภาพ  องค์การนอกจากจะเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ  เข้ามาปฏิบัติงานและเมื่อ
เราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว ยังต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากร
ได้รับความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ   พัฒนากำลังคนในภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง  ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้  ความสามารถ  และสร้างความสำเร็จให้แก่
องค์การมากยิ่งขึ้น  
 ประกอบกับผู้วิจัยพบเห็นปัญหาที่สำคัญต่อองค์การ คือ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติงาน เช่น กรณีการนำระบบเทคโนโลยีระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และพบปัญหาหลายลักษณะดังนี้ 1) บุคลากรที่
เพิ่งเข้ามาทำงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้าน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจำที่ได้รับเพียงเท่านั้น  บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนัก
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ในหน้าที่ความรับผิดชอบ คำนึงแต่สิทธิที ่พึงมีพึงได้มากกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่พึงปฏิบัติ 
บางส่วนขาดความเสียสละ  ขาดการอุทิศแรงกายแรงใจอย่างจริงจังเพื่อองค์กร 2) บุคลากรที่ทำงาน
อยู่นานมีลักษณะเพิกเฉยขาดความกระตือรือร้นในศึกษา และพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
เช่น การใช้เทคโนโลยีและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และ ที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของ
ความเป็นเจ้าขององค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น  
 ด้วยลักษณะปัญหาดังกล่าว จึงทำให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประเด็นการพัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในสำนักงานอัยการภาค 8  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารนำ
ข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหา  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  
เนื่องจากผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากบุคลากรมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะ (Competency)  ควบคู่ไปกับ
องค์กรที่มีการพัฒนาแล้ว จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2563 – 2566 
ซึ่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับหน่วยงาน 
เพื่อให้การให้มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ให้เป็ นที่เชื ่อมั่นของ
ประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากร สายงานธุรการ 
สำนักงานอัยการภาค 8 

2) เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายงาน
ธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 
  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน 
  Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน อุทัสน์ ว ีระศักดิ ์การุณย์ , 2556) กล่าวไว้ว่า  
ประสิทธิภาพการทำงาน ต้องประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและ
ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจผลการทำงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือ
ผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงาน
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ที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการ
วางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  3 ) เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตาม หลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนา
เทคนิคการทำงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น และ 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในการดำเนินงานจะต้อง
เหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของ
ค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด   
 แนวคิดหลักธรรมาภิบาล  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสำคัญ
ในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี
ความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ 6  ประกอบ 
คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ 5) หลักความคุ้มค่า และ 6) หลักคุณธรรม  
 แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะหลัก หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการ
หล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน  
ประกอบด้วย  
 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุ่งม่ันและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีให้มีประสิทธิผล 
หรือให้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่คำว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที ่ส่วนราชการ
กำหนดขึ้นก็ได้นอกจากนี้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์การพัฒนาผลงาน หรือการ
ปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย 
 2) บริการที่ดี คือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่จะให้บริการแก่ผู ้ขอรับ
บริการจากงานในหน้าที่ราชการของตนหรืองานอื่นที่เกี ่ยวข้อง ที่ตนเองสามารถที่จะให้บริการได้
บริการที่ดีจึงเป็นการกระทำโดย ไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนผู้มาติดต่อ ข้าราชการ
ทั้งในสังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัด หรือหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ เป็นการให้บริการในหลาย
รูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตสำนึกของผู้ให้บริการและจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดี 
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 3) การสั ่งสมความเชี ่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจใฝ่รู ้ในอันที ่จะสั ่งสมความรู้
ความสามารถของตน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม คือ การดำรงตนตนและการประพฤติ
ปฏิบัติตนในวิถีแห่งความดีงาม ความถูกต้อง ทั้งในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรีชื่อเสียง และเกียรติยศของความเป็นข้าราชการที่ดี 
 5) การทำงานเป็นทีม คือ ความตั้งใจและความพร้อม ที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน หรือเป็นส่วน
หนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใน
ฐานะหรือตำแหน่งหัวหน้าทีมแต่เพียงตำแหน่งเดียว ความเป็นสมาชิกในทีมดังกล่าว หมายความ
รวมถึง ความสามารถในการสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมด้วย 
 แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา  
 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2548) กล่าวไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ที ่อาศัยประสบการณ์ในสถานที่
ทำงาน โดยให้กลุ่มเล็กๆ ที่ประกอบด้วยพนักงานจำนวนหนึ่ง (5-8 คน) ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้าง
เครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มุมมอง เน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยสิ่งสำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วย การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนา จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ และใช้เพื่อการ
พัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร  
 

วิธีการศึกษา 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะบุคลากรสายงานธุรการ ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8 โดยกำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 60 คน จาก
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 325 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 16.7 และเพศหญิง ร้อยละ 83.3  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ มี 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ตอนที่ 2 
คำถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 
8 ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 
ในตอนที่ 2 และ 3  ผู้วิจัย ใช้วัดแบบมาตราส่วน (Ranking Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกคำตอบเพื่อวัด
ระดับความคิดเห็นให้ประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
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พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 เพ่ือให้กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคลากรสายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการทำงาน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประกอบกัน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บ
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับบุคลากรสายงานธุรการ ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8 จำนวน 60 
คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlations พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร 
 

ผลการวิจัย 
  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8  
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที ่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ 
สำนักงานอัยการภาค 8  พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล และด้านแรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.01) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามอันดับแรกที่มีระดับมาก คือ ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล 
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( X = 4.37) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ (S.D.= 0.486) รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.28)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
(S.D.= 0.524)  และ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลากรให้ความสำคัญด้านคุณภาพและ
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.17)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 
0.557) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี  1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร Mean Std. Dev. ระดับ 
ด้านความรู้ 

- ท่านมีความรู้ตรงกับสายงานที่ท่านรับผิดชอบ 3.85 .709 มาก 
- ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน 

กระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน 
3.90 .602 มาก 

- ท่านมีความรู้ด้านระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานของตนเอง 

3.80 .659 มาก 

ด้านทักษะ  
- ท่านมีทักษะในการประสานงานร่วมกับผู้อ่ืน  4.00 .638 มาก 
- ท่านม ีท ักษะในการบร ิหารความสัมพ ันธ ์ก ับผ ู ้ที่

เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 
3.90 .573 มาก 

- ท่านมีทักษะในการนำเทคโนโลยี/ริเริ่ม กระบวนการ
ใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานเพื ่อให้ทุกฝ่ายในทีม
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   

3.67 .655 มาก 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  
- ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้ และสร้าง

สิ่งใหม่ๆ ให้แก่องค์กร  
3.80 .576 มาก 

- ท่านให้ความสำคัญด้านคุณภาพและผลลัพธ์ในการ
ปฏิบัติงาน  

4.17 .557 มาก 

- ท่านมีความเชื่อม่ันในการทำงานร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 4.15 .515 มาก 
ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล 

- ท่านมีความกระตือรือร้นในการทำงาน  4.37 .486 มาก 
- ท่านมีการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  4.28 .524 มาก 
- ท่านมีความน่าเชื ่อถือและได้ร ับความไว้วางใจจาก

เพ่ือนร่วมงาน 
4.08 .561 มาก 

ด้านแรงจูงใจในการทำงาน 
- ท่านมีแรงจูงในการทำงานเพ่ือให้งานประสบ

ความสำเร็จลุล่วง 
4.15 .547 มาก 
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ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร Mean Std. Dev. ระดับ 
- ท่านต้องการได้รับการยอมรับจากองค์กรเมื ่อท่าน

ทำงานสำเร็จลุล่วง 
3.98 .567 มาก 

- ท่านพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ท่านได้รับ 4.03 .712 มาก 
รวมโดยเฉลี่ย 4.01 0.59 มาก 

  
 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการสำนักงานอัยการภาค 8  
 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการที่ดี  ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านจริยธรรมในการ
ทำงาน ด้านการทำงานเป็นทีม จัดอยู่ ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   X  = 4.23) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.57) โดยสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านจริยธรรมในการทำงาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.44) รองลงมา คือ ด้านการบริการที่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( X  = 4.29)  และ 
ด้านการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.24) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ 
 

ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ Mean Std. Dev. ระดับ 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 4.20 0.54 มาก 
ด้านการบริการที่ดี  4.29 0.58 มาก 
ด้านการพัฒนาตนเอง 3.98 0.59 มาก 
ด้านจริยธรรมในการทำงาน 4.44 0.56 มาก 
ด้านการทำงานเป็นทีม 4.24 0.58 มาก 

รวมโดยเฉลี่ย 4.23 0.57 มาก 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบปัจจัยมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

ผลการวิจัย พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการสำนักงาน อัยการภาค 8โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlations พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล และด้านแรงจูงใจใน
การทำงาน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ  โดย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล 
รองลงมา คือ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จัดอยู่ในระดับปานกลาง (ดังตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบปัจจัยมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 

ปัจจัยมีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ 
ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏบิัติงาน 

ด้านการ
บริการทีด่ ี

ด้านการพัฒนา
ตนเอง 

ด้านจริยธรรมใน
การทำงาน 

ด้านการ
ทำงานเป็น

ทีม 
ด้านความรู ้ Pearson 

Correlation 
.091 .190 .598** .126 .222 

Sig. (2-tailed) .489 .147 .000 .339 .088 
N 60 60 60 60 60 

ด้านทักษะ Pearson 
Correlation 

.172 .331** .581** .182 .276* 

Sig. (2-tailed) .188 .010 .000 .164 .033 
N 60 60 60 60 60 

ด้านความคิดเห็น 
เกี่ยวกบัตนเอง 

Pearson 
Correlation 

.013 .530** .666** .424** .318* 

Sig. (2-tailed) .921 .000 .000 .001 .013 
N 60 60 60 60 60 

ด้านคุณลักษณะ
ประจำตัวของบุคคล 

Pearson 
Correlation 

.070 .483** .625** .523** .544** 

Sig. (2-tailed) .593 .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 

ด้านแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

Pearson 
Correlation 

-.023 .253 .447** .222 .284* 

Sig. (2-tailed) .859 .051 .000 .089 .028 
N 60 60 60 60 60 

  
หมายเหตุ: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 
             Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* 
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 แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายงานธุรการ 
สำนักงานอัยการภาค 8  
 ผลการวิจัย พบว่า หากจะพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ต้องดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะองค์การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
 1)  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  หน่วยงาน ควรเน้นการบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ควรจัดให้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์การเเละนอกองค์การ จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร ผ่านการจัด
ประชุม อบรมร่วมกัน นอกจากนี้ บุคลากร ควรพัฒนาตนเองผ่านการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ 
อยู ่เสมอ รวมถึงการทำความเข้าใจระเบียบ ข้อปฏิบัติของหน่วยงาน เพื ่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ประกอบกับผู้บังคับบัญชาควรมี
การตรวจสอบประเมินการทำงานของบุคลากรอยู่เสมอ และควรมีการกำหนดรางวัลหรือผลตอบแทน
แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  
 2)  ด้านการการบริการที่ดี บุคลากรควรให้บริการด้วยความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับหน่วยงานควรปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในการให้บริการที่ดี ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริการ ด้วยการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมหลักการให้บริการ
ประชาชน  
 3)  ด้านการพัฒนาตนเอง หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพความรู้ 
ความสามารถผ่านการจัดกิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ และหน่วยงานควรจัดอบรมบุคลากร 
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ หรือส่งเสริมให้
บุคลากรได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยให้ทุนการศึกษา จัดหาพี่เลี้ยง เพื่อช่วยสอนงาน คอยแนะนำ ให้ความรู้
ต่าง ๆ ประกอบกับบุคลากรเองควรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
 4)  ด้านจริยธรรมในการทำงาน หน่วยงานจึงควรจัดให้มีการอบรมจริยธรรมในการทำงาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์การ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ปลูกฝั่ง
จิตสำนึกที่ดี โดยอาจมีการสอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมเข้ าไปในกระบวนงานหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทำงาน
กับทุกฝ่าย โดยยึดมั่นจริยธรรมตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด  
 5)  ด้านการทำงานเป็นทีม หน่วยงานควรเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งสลับ
หน้าที่กันไปตามความเหมาะสมของภาระงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทดลองทำงานอย่าง
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หลากหลาย ควรจัดให้มีการประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิด รับฟังปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  

จากผลการวิจัย เรื่องแนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
งานธุรการ สำนักงานอัยการภาค 8 ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่เป็นผลจากการวิจัย ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1)  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการสำนักงาน อัยการภาค 8 
พบว่า ปัจจัยทั ้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็นเกี ่ยวกับตนเอง ด้าน
คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล และด้านแรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.01) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.59) โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 4.24) รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจในการ
ทำงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 4.14)  และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 
4.04) ตามลำดับ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล 
และด้านแรงจูงใจในการทำงาน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาย
งานธุรการ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
ประจำตัวของบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากสำนักงานอัยการภาค 8 เป็นหน่วยงานที่ให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคประชาชน โดย
ยึดมั่นจริยธรรมตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ความกระตือรือร้นในงาน มีการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ สอดคล้องกับพีรญา ชื่นวงศ์ (2560) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคคลมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 2 ประการคือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability) ซ่ึง
เป็นตัวกำหนดที่สำคัญต่อพฤติกรรมการทำงาน แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคล 
ได้แก่ บุคลิกภาพ ทัศนคติ บรรยากาศในการทำงาน การได้ร ับการสนับสนุนทางสังคม ส่วน
ความสามารถของบุคคลเป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษาประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม  เป็นไปในทางเดียวกับอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน คือ ความรู้และความเข้าใจในงานทีทำ มีค่าเฉลี่ย 4.37 จัดอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บริษัทมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบข้อกำหนดก่อนปฏิบัติงาน ส่งผลทำ
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ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ เห็นความสำคัญของงานที่ทำ ได้รับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ ทั้งยังมีโอกาสได้สอบปรับตำแหน่ง เพ่ือรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น
ด้วย เป็นไปในทางเดียวกับสิริศา จักรบุญมา และ ถวัลย์ เนียมทรัพย์ (2557) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน ได้แก่ ความสุขในการทำงาน คุณลักษณะงานด้านความ
หลากหลายของทักษะ และด้านการได้รับข้อมูลย้อนกลับ และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ตัดสินใจ โดยพนักงานจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถและความชำนาญหลาย ๆ อย่างใน
การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะและความชำนาญในงานจึงมีผลต่อพฤติกรรมของพนักงาน ทำให้
พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2)  แนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายงานธุรการ 
สำนักงานอัยการภาค 8 พบว่า การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการ สำนักงานอัยการ
ภาค 8  จัดอยู่ในระดับมาก แต่พบข้อที่มีลำดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง 
ในประเด็นการให้คำปรึกษาแนะนำ นิเทศและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทำงานแก่ผู ้อื ่น และ
ประเด็นการศึกษาค้นคว้า หาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองด้วย ซึ่งหากจะพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องดำเนินการตามแนวคิดการ
พัฒนาสมรรถนะองค์การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่   1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  หน่วยงาน 
ควรเน้นการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ควรจัดให้
มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์การเเละนอกองค์การ จัดให้มีกิจกรรมเพ่ิมสมรรถนะในการทำงาน
ของบุคลากร ผ่านการจัดประชุม อบรมร่วมกัน นอกจากนี้ บุคลากร ควรพัฒนาตนเองผ่านการ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการทำความเข้าใจระเบียบ ข้อปฏิบัติของหน่วยงาน 
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ประกอบ
กับผู้บังคับบัญชาควรมีการตรวจสอบประเมินการทำงานของบุคลากรอยู่เสมอ และควรมีการกำหนด
รางวัลหรือผลตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  2) ด้านการการ
บริการที ่ดี บุคลากรควรให้บริการด้วยความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู ้ร ับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
หน่วยงานควรปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในการให้บริการที่ดี ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการ 
ด้วยการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมหลักการให้บริการประชาชน  
3) ด้านการพัฒนาตนเอง หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพความรู้ ความสามารถ
ผ่านการจัดกิจกรรม การดำเนินงานต่าง ๆ และหน่วยงานควรจัดอบรมบุคลากร เสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ หรือส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา
เพ่ิมเติมโดยให้ทุนการศึกษา จัดหาพี่เลี้ยง เพ่ือช่วยสอนงาน คอยแนะนำ ให้ความรู้ต่าง ๆ ประกอบกับ
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บุคลากรเองควรหมั่นประเมินตนเอง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4) ด้านจริยธรรม
ในการทำงาน หน่วยงานจึงควรจัดให้มีการอบรมจริยธรรมในการทำงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในองค์การ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ปลูกฝั่งจิตสำนึกที ่ดี โดยอาจมีการ
สอดแทรกกิจกรรมเกี ่ยวกับจริยธรรมเข้าไปในกระบวนงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทำงานกับทุกฝ่าย โดยยึดมั่น
จริยธรรมตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด 5) ด้านการทำงานเป็นทีม หน่วยงานควรเน้น
กระบวนการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งสลับหน้าที่กันไปตามความเหมาะสมของภาระงาน เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ทดลองทำงานอย่างหลากหลาย ควรจัดให้มีการประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิด รับฟังปัญหา ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันด้วยสอดคล้องกับชุติมา วัฒนชัยสิทธิ์ สุนทรา โตบัว และวารุณี ลัภนโชคดี (2561) พบว่า แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การสอนงาน 3) การฝึกปฏิบัติงานและทำงาน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 4) การมอบหมายงานที่สำคัญและติดตามผล 5) การนำเสนอ และ 6) การให้คำ
ชมเชย หรือให้รางวัลในการทำงาน เป็นไปในทางเดียวกับรัชนิดา รักกาญจนันท์ (2560) พบว่า 
สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการสั่งสมความเชี่ยวชาญ เป็นสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ปฏิบัติ เมื่อพิจารณาวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม พบว่า ข้าราชการสายงาน วิชา
การศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมเป็นลำดับที่ 1 คือ “การอบรม” ลำดับ
ที่ 2 คือ “การเรียนหลักสูตรระยะสั้น” และ ลำดับที่ 3 คือ “การหมุนเวียนสับเปลี่ยนการรับผิดชอบ
งาน” และ “การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ”  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ 
ด้านคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล ด้านแรงจูงใจและด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง หน่วยงานจึง
ควรหาวิธีแก้ปัญหาโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากร ซึ่งอาจดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การจัดอบรมการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการ
กำหนดรางวัลหรือผลตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำเร็จ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร 
 
 



617

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

617 
 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยทั้ง 5 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสายงานธุรการสำนักงาน อัยการภาค 8 เช่น ด้านสวัสดิการค่าตอบแทน ด้าน
ลักษณะการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น และเมื่ อพบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสามารถนำผลที่ได้ ไปกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับหน่วยงานต่อไป  
  2) ควรทำการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายใน
สำนักงานอัยการภาค 8  เพิ่มเติมเพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข บูรณาการ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 
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การวิเคราะห์ผลจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน เกาะพะงัน  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

วรวิทย์ พูลศรี* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยงเชิงนิเวศและ    
เพ่ือหาแนวทางข้อเสนอแนะในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศึกษา
ใน 7 พ้ืนที่ เก็บข้อมูลจาก 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างคำถามปลายเปิด 4 ด้าน 

ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยว 
คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่อง เที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.67 ในกลุ่มประชาชน ปัจจัยด้านการบริการและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
เป็นด้านที่มีปัญหามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.66 กลุ่มของผู้ประกอบการพบว่าปัจจัยด้านความ
สะอาดและการกำจัดขยะเป็นปัจจัยที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 2.43 และในกลุ่ม
ตัวแทนของภาครัฐและผู้นำชุมชนปัจจัยด้านการอนุรักษ์การรักษาคุณค่าสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด 0.87 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการ
แก้ปัหาและข้อเสนอแนะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน พบว่า ปัจจัยที่มีการกล่าวถึงมาก       
3 อันดับแรกคือ ปัจจัยเรื่องการเดินทางที่ใช้เวลาในการเดินทางนานและสามารถสัญจรได้เพียงทาง
เรือแค่ทางเดียว  2 เรื่องการบริการจัดการขยะภายในเกาะ  3 คือ ด้านกิจกรรมท่ีควรส่งเสริมเพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น กิจกรรมวิ่งเดินศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมรักแม่รักทะเล กิจกรรม
ปลูกป่าโกงกาง เป็นต้น  

 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การวิเคราะห์ผลจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน เกาะพะงัน  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

วรวิทย์ พูลศรี* 
 

บทคัดย่อ 
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ปลูกป่าโกงกาง เป็นต้น  
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จึงสรุปแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนได้ดังนี้  
1) ทรัพยากรบนเกาะยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เนื่องจากประชาชนบนเกาะให้ความ

ตระหนักเรื่องการใช้ทรัพยากร และมีความหวงแหนทรัพยากรอยู่ค่อนข้างมาก อีกทั้งการคมนาคม
ระหว่างแผนดินใหญ่กับเกาะพะงัน สามารถสัญจรได้เพียงทางเดียว จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่
มากเกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่รองรับได้  

2) หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเน้นกิจกรรมที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อทรัพยากร   
และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมระบบนิเวศอยู่เป็นประจำ  

3) มีการประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศให้แก่
ประชาชนอยู่เสมอ แนวทางท่ีควรเพ่ิมเติมคือระบบการจัดการและคัดแยกขยะบนเกาะ และการเสริม
หลักสูตรให้แก่เยาวชนในพื้นท่ีปลูกฝังให้เกิดการห่วงแหนและใช้ทรัพยากรบนเกาะอย่างรู้คุณค่า 
 
คำสำคัญ: เกาะพะงัน, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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บทนำ 
 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการท่องเที่ยว ถือ
เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จะนำผลประโยชน์ทั้งหลายมาสู่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมากมายมหาศาล  แต่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศอย่ างไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการบำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืน จึงก่อให้เกิดการศึกษาหาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ให้เกิดความเสียหาย อาทิ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแนวทางการ
ท่องเที่ยววอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)  

จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
แนวโน้มที่จะถูกทำลายมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้นเช่นกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์  ซึ่งอาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างผิดวิธีและขาดการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรวมทั้ง
ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรภายในอนาคต ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทม สูญเสียโดย
ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ทำให้เกิดการเสียสมดุลของสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยใ์น
ระบบนิเวศ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอยู่อย่างจำกัด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินภายใต้ขีดจำกัดของธรรมชาติ เพื่อให้การท่องเทียวเป็นการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน โดยการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีการปกป้องและสงวน รักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวนี้มี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงาม
ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย (สถานบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2539) 

เกาะพะงันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณ 100 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 120,625 ไร่ หรือ 168 ตารางกม. มีเกาะใหญ่จำนวน 6 เกาะ คือ 
เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะแตนอก เกาะแตใน และเกาะม้า มีประชากรประมาณ 
10,828 คน (สิงหาคม 2563) เกาะพะงันมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติทางทะเลและป่าไม้ ชายหาด
สวยงามมีชื ่อเสียงและมีแหล่งดำน้ำที ่สวยงาม  สภาพอากาศของเกาะพะงันอบอุ ่นตลอดปี จึงมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะพะงันตลอดทั้งปี อีกท้ังการเดินทางท่องเที่ยวภายในเกาะก็สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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มีการบริการรถโดยสารประจำทาง และการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ทำให้การเดินทางไปยังจุด
ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนใน
พ้ืนที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายมิติอีกท้ังความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริการในด้านต่าง ๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สปา บริการเช่ารถ ธุรกิจเหล่านี้
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และนอกจากการขับเคลื่อนแล้วการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ถูกใช้ไปอย่างมหาศาลและรวดเร็วเช่นกัน ทางผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอ       เกาะพะงัน เพ่ือ
หาแนวทางในการอนุรักษ์ไว้และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมของในเกาะพะงัน 
 

วิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งประชากรในงานศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน กลุ่มตัวแทนภาครัฐ และ
พื้นที่ทำทำการศึกษาทั้งหมด 7 พื้นที่ ใช้สถิติร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  
และการวิเคราะห์แบพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะพะงัน 

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
4 กลุ่ม กลุ่มนักท่องเที่ยว จำนวน 113 คน กลุ่มชาวบ้าน จำนวน 35 คน กลุ่มผู้ประกอบการ 35 คน  
กลุ่มตัวแทนภาครัฐหรือผู้นำชุมชน 10 คนราย  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาประชากรในกลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นเพศหญิงจำนวน 71 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 62.8 เพศชาย 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 34 ปี 42 ราย คิด
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เป็นจำนวนร้อยละ 37.2 เป็นผู้ที่มีสถานภาพโสดจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีพบมากที่สุดจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน พบ 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 กลุ่มรายได้ที่พบเป็นอันดับแรกคือ 15,001 – 25,000 บาท จำนวน 22  
คน คิดเป็นร้อยละ 19.5  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรในกลุ่มชาวบ้าน โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ ประชากรเพศหญิง 18 คน คิดเป็น้อยละ 51.4 อายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.8 สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน เป็นสถานภาพที่พบมากที่สุดจำนวน 27 
คิดเป็นร้อยละ 77.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี พบ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.8 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
35 ราย รายได้ 25,001 – 35,000 บาท พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ประชากรเพศหญิง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 อายุ 40 ปีขึ้นไป 
จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.1 สถานภาพโสด เป็นสถานภาพที่พบมากที่สุดจำนวน 21 คิดเป็น
ร้อยละ 57.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี พบ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.1 อาชีพขายของที่ระลึก 12 
ราย คิดเป็นร้อยละ 34.3 รายได้ 15,001 – 25,000 บาท พบมากที่สุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรในกลุ่มตัวแทนภาครัฐ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ประชากรเพศหญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 อายุ อายุ 25 -  29 ปี 
จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 สถานภาพโสด เป็นสถานภาพที่พบมากที่สุดจำนวน 6 คิดเป็นร้อย
ละ 60 ระดับการศึกษาปริญญาตรี พบ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 รายได ้15,001 – 25,000 บาท พบ
มากที่สุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว  ปัจจัยการ
ท่องเที่ยวด้านความสะอาดและการกำจัดขยะ พบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (47.1 มีค่ามากที่สุด) ลำดับ
รองลงมาคือ ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว (4.57 มีค่ามากที่สุด) ลับที่ 3 คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (4.42 มีค่ามาก) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารและการจัดการ
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (3.67 มีค่ามาก) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มชาวบ้าน  ปัจจัยการ
ท่องเที่ยวด้านความสะอาดและการกำจัดขยะ พบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (47.1 มีค่ามากที่สุด) ลำดับ
รองลงมาคือ ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที ่ยว (4.57 มีค่ามากที่สุด) ลับที ่ 3 คือ ด้าน                
การมีส่วนร่วมของชุมชน (4.42 มีค่ามาก) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารและการ
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (3.67 มีค่ามาก) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้ประกอบการ ศักยภาพ
ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวพบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.57 มีค่ามาก) ลำดับรองลงมาคือ การบริการ
ท่องเที่ยว (3.46 มีค่ามาก) ลับที่ 3 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  (3.4  มีค่ามาก) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านความสะอาดและการกำจัดขยะ (2.42  มีน้อย) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อการท่องเที ่ยวในกลุ ่มตัวแทนภาครัฐ           
การบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการบริหารและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (1.31 มีน้อย) ลำดับรองลงมาคือ การบริการท่องเที่ยว (1.24 มีค่ามาก) 
ลับดับที ่ 3 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ของที ่ระลึก  (1.14  มีค่ามาก) และด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุดคือ                
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและความปลอดภัย (0.88  มีค่าน้อย) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ 
 กลุ ่มผู ้ประกอบการ สภาพปัจจุบันของการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศในเกาะพะงัน  ปัจจุบัน

นักท่องเที่ยวมีการท่องเที ่ยวแบบใหม่ คือ การท่อเงที ่ยวที ่เน้นการดูวิถีชีวิต และการท่องเที่ยว           
ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ไม่เน้นความสะดวกสบาย เน้นความเป็นพ้ืนเมืองและดั้งเดิม จุดเด่นของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ทำให้น่าสนใจ การท่องเที่ยวยังเป็นธรรมชาติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเอกชน กิจกรรมหรือการ
สนับสนุนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมปลูกปากการังเทียม กิจกรรมปล่อย
สัตว์น้ำ กิจกรรมดูวิถีชุมชน  

กลุ่มตัวแทนภาครัฐ สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะพะงัน ทรัพยากรป่าไม้มี
ความอุดมสมบูรณ์มาก เนื่องมาจาก การเดินทางเข้าสู่เกาะพะงันสามารถสัญจรได้เพีงทางเดียว การ
บุกรุกธรรมชาติ บุกรุกเพียงแค่บางส่วน เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
มาก จุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีทำให้น่าสนใจ พ้ืนที่การท่องเที่ยงยังมีความเป็นธรรมชาติมาก 
การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้การส่งเสริมแก่ประชาชนค่อนข้างมาก ในส่วนของงบประมาณในการบำรุงการคมนาคมจัดสรร
คตามงบประมาณ ส่วนที่เป็นปัญหาและยังจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควรคือ การจัดการขยะ กิจกรรมหรือ
การสนับสนุนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่า
จะเป็น เสียงตามสาน แผนพับ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สื่อไปด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น รัก
แม่รักทะเล กิจกรรมเดินวิ่ง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งยังมีการจัดประชุมเพื่อแสดงออกทาง
ความคิด และหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอีกด้วย 
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สรุปผลการศึกษา 
 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการท่องเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวที่มีผลทำให้เกิดการเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอเกาะพะงัน 
ด้านพื้นที่ การเดินทาง เมื่อพิจารณาจากสถิติแล้วพบว่า ปัจจัยด้านพื้นที่ การคมนาคม การ

เข้าถึงแห่งท่องเที่ยว รวมถึงป้ายบอกทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเพียงในกลุ่มตัวแทน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีความพึงพอใจอยู่เกณฑ์ท่ีน้อยมาก  

 ความสะอาดและการกำจัดขยะ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ที่
ให้การประเมินอยู่ในระดับที่ดีมาก ต่างจากในกลุ่มตัวแทนจากภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการที่ มี
ความเห็นว่า การจัดการเรื่องขยะยังไม่เป็นรูปแบบและสามารถจัดการบริหารขยะภายในเกาะได้ดี
เท่าท่ีควร 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัย พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความพึ่งพอใจในกิจกรรมที่
จัดและรูปแบบการเดินทางเข้าสู้พื้นที่ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากในหลายๆพื้นที่มีการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ด้านการอนุรักษ์ การรักษาคุณค่า สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พบว่ากิจกรมมเป็นไปใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ ยังขาดการท่องเที่ยวนรูปแบบ การ
เรียนรู้วิถีชุมชนและการศึกษาธรรมชาติ 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงกลุ่มชาวบ้าน ในส่วนของนักท่องเที ่ยวพบว่าประชาชนให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแก่นักท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ในส่วนของการบริหาร
และจัดการเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ห้องน้ำและบริเวณที่จอดรถ ในส่วนของนักท่องเที่ยวอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงต่างจาก 3 กลุ่มท่ีเหลือ อาจเนื่องมาจาก การมาท่องเที่ยวในเกาะพะงันนักท่องเที่ยวไม่
จำเป็นต้องนำรถส่วนตัวมาใช้ในการสัญจร เพราะภายในเกาะมีการรับส่งนักท่องเที่ยวจากทางที่พักอยู่
แล้ว ส่วนในกลุ่ม ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และ ตัวแทนภาครัฐ อาจจะเป็นเพราะ ทั้ง 3 กลุ่มนี้ใช้ชีวิต
อยู่ในสภาพแวดล้อมบนเกาะจำเป็นต้องมียานพาหะนะในการเดินทาง ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวบ้างพื้นที่
ไม่ได้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถไว้เนื่องมาจากพ้ืนที่มีจำกัด 

การบริการการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยวจัดอยู่ในเกณฑ์ปาน มีการประชาสัมพันธ์          
ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว แต่ยังมีกระแส
ออกมาว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง และการจัดกิจกรรมยังมีรูปแบบที่น้อย 
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ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แม้ว่าเกณ์การให้คะแนนเรื่องนี้จะออกมาดีในเรื่องของคุณภาพ แต่จาก
ข้อพิจารณาพบว่า ผลิตภัณฑ์ยังมีความหลายหลายน้อย จึงควรพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย เนื่องจากรูปแบบ
กิจกรรมที่จัดยังไม่หลายหลาย ประชาชนในพื้นที่มองว่าสถานที่บางสถานที่ควรจะประภูมิทัศน์ให้ดู้
ดีกว่านี้ 

 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

 
จากทั้ง 9 ด้านที่กล่วามา ทางผู้ศึกษาเห็นว่า สิ่งที่สามารถเพิ่มเติมในกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นคือการส่งเสริม ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์
ท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงทรัพยากรที่สามารถส่งเสริมเพื่อให้มีสภาพที่ดี ตลอดไป เช่น การ
เดินวิ่งเทรลตามเส้นทางธรรมชาติและมีกิจกรรมเสริมคือการเก็บขยะหรือการปลูกป่า  เพาะกล้วยไม้
เสริม อย่างต่อมาคือส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมอาชีพบนเกาะที่มีจุดเด่นอยู่แล้วเป็นจุดแข็ง
ขึ้นมาท้ังจากรูปแบบการประกอบอาชีพ ประวัติความเป็นมาของอาชีพและที่สำคัญคือ สร้างเรื่องราว
ของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมีมูลค่า และอย่างสุดท้ายคือ การส่งเสริมเรื่องความรู้ทั้งการมีความ
ร่วมในการแสดงออกถึงความรู้ของชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ ในการสร้างกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และท่ีสำคัญคือการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้กับกลุ่มเยาวชนและ
ชาวบ้าน เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับทรัพยากรที่มีอย่างยั่งยืน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการดูแลและคำปรึกษาจากท่าน รศ.ดร.
วิวัฒน์ชัย อัตถากร ตลอดระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เร่ิมกระบวนการคิดค้นหัวข้อจนกระทั่งเล่ม
สมบูรณ์ ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาและสละ
เวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และแนวคิดต่าง ๆ แก่ผู้เขียนในครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ท่องเที่ยว ชาวบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนภาครัฐ
ตลอดจนผู้นำชุมชนทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามและร่วมพูดคุยถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการเป็นอย่างดี 
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 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการแนะนำแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน 
 ผู้เขียนหวังว่า งานค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู ้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และผู้ที่
ต้องการทำการศึกษาในครั้งต่อไป ผู้เขียนของมอบคุณค่าของการศึกษาครั้งนี้แก่ความกตัญญูกตเวทิตา
คุณ แด่บิดา มารดา คุณครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น 
ผู้เขียนขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการค้นคว้าอิสระต่อไป 
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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา  
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

        วิลาวรรณ ลิเหล็ก* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา 
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษา 
ความคิดเห็นของผู ้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3) เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้  
ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดไชยา โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างโดย  
ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจจากประชากรกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 60 คน และนำแบบสอบถาม  
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นำมาวิเคราะห์ เพื ่อเปรียบเทียบในการนำเอาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารงานในองค์การ 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
และกำนัน ผู ้ใหญ่บ้านต่อการบริหาร กระบวนการบริหารงาน เป็นข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อศึกษาการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากน้อยเพียงใด พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.23, SD = 0.65) ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา  
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

        วิลาวรรณ ลิเหล็ก* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา 
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษา 
ความคิดเห็นของผู ้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3) เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้  
ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดไชยา โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างโดย  
ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจจากประชากรกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 60 คน และนำแบบสอบถาม  
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นำมาวิเคราะห์ เพื ่อเปรียบเทียบในการนำเอาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารงานในองค์การ 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
และกำนัน ผู ้ใหญ่บ้านต่อการบริหาร กระบวนการบริหารงาน เป็นข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อศึกษาการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากน้อยเพียงใด พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.23, SD = 0.65) ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



633

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

633 
 
หล ักการม ีส ่วนร ่วม และหล ักความค ุ ้มค ่า โดยใช ้แบบสอบถามปลายเป ิด (Open Ended 
Questionnaire) เพื ่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนั้น พบว่า แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้น สามารถนำเอามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลตลาดไชยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล 
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 บทนำ 
 

1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ประเทศไทยได้นำแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูปการเมือง  โดยได้วางรากฐานแนวคิด

นี ้ไว ้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหลายประเด็น เช่น ความโปร่งใส การตรวจสอบ  
ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการกระจายอำนาจ และในปัจจุบันหลัก  
ธรรมาภิบาลได้กลายเป็นหลักการที่องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก  และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย มีข้อสรุปรวมกันว่า เป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่งที่จะนำ  
สู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน 
 หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาลรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ซึ่งเรารู้จักในนาม Good Governance หมายถึง การปกครองเป็นธรรม นั้นไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างสงบ 
สามารถประสานประโยชน์ และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และการพัฒนาสังคมให้มีความ
ยั่งยืน  

การที่จะสร้างความเข็งแกร่งในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ และจำการเป็นต้องอาศัยการปฏิรูปการ
บริหารบ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบ
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน จะทำให้สังคมมีความยุติธรรม มีความโปร่งใส 
และสร้างการมีส่วนร่วมอันเป็นลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็น  
พลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยหลักการพื้นฐานที่สำคัญ คือ หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความโปร่งใส หลักความสำนึกรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล   
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปสาเหตุที่นักวิชาการ และองค์กรภายในและต่างประเทศ
ให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล เป็นเพราะสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศกำลังพัฒนาและด้อย
พัฒนาส่วนใหญ่ประสบปัญหาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ไม่เป็นระบบและไม่มีความโปร่งใส เกิด
จากการทุจริตคอรัปชั่นขึ้น อีกทั้งผู้บริหาร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดความเห็นแก่ตัวตังตวง
ผลประโยชน์เข้าตัวเองจนทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น จึงนำมาสู่การหันมาให้ความสนใจ 
ในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนั้นเป็นวิถีทางที่นำไปสู่ผลเชิงปฏิบัติในการช่วยเสริมแนวทาง
ของประชาธิปไตย เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการยุติธรรมต่าง  ๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากธรรมาภิบาล 
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นี้ครอบคลุมคลุมทุก ๆ ด้านของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งด้านการเมือง การบริหารราชการ
แผ่นดิน การดำเนินธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชนและสังคมด้วย 
 เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ การบริหารงานขององค์การจำเป็นต้องมีการหลักการบริหารที่ดี เพื่อให้เกิดความ
คุ ้มค่า เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด  
ทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดจากท่ีกล่าวมา ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทาง กระบวนการ 
ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 
และนำผลการศึกษาเป็นข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3)  เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

  
บุคคลภายในและภายนอกองค์กร มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างไร 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล
ตลาดไชยา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการของระเบียบบริหารราชการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2542
ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ 
มีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า และหลักความรับผิดชอบ 

2)  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในกรศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี111111111111111111111 

3)  ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 
การบริหารงาน หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ตลอดจนการอำนวยการเพ่ือเป็น

การส่งเสริมและปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยมีแผนปฏิบัติงาน เป้าหมายของภารกจิ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 

หลักธรรมภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1)  ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws) หมายถึง หลัก กฎหมาย การตรากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม กฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใชต่ามอำนาจของบุคคลหรือตามอำเภอใจได้ 

2)  หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคม และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัย 

3)  หลักการมีส่วนร่วม Participation หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้
และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงประชามติหรือ
การพิจารณ์อ่ืน ๆ  
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4) หลักความรับผิดชอบ Accountability หมายถึง การตระหนักถึงสิทธิหน้าที ่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

 5) หลักความคุ ้มค่า Value for Money หมายถึง การบริหารการจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รวมถึงการรักษาทรัพยากร  ธรรม
ชาตให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  
1)  เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน

จ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพื่อทราบวิธีการนำกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหารงาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดไชยา 

3)  เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้บรรลุและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรองแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของประชากร 
กลุ่มศึกษา 

- เพศ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - ประสบการณ์การทำงาน 
 - สถานภาพ 
 - รายได ้

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 ด้าน 
 - หลักนิติธรรม 
 - หลักคุณธรรม 
 - หลักความโปร่งใส 
 - หลักการมีส่วนร่วม 
 - หลักความรับผิดชอบ 
 - หลักความคุ้มค่า 
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(1) แสดงให้เห็นว่า ผู ้บริหาร สมาชิกของเทศบาลตำบลตลาดไชยา พนักงานส่วน

เทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.67 และเพศชาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 

(2)  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สมาชิกของเทศบาลตำบลตลาดไชยา พนักงานส่วนเทศบาล 
กำนัน และผู ้ใหญ่บ้านของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ส่วนใหญ่เป็นผู ้มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี   
ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 อายุ 20-30ปี จำนวน 12 คน และ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

(3)  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สมาชิกของเทศบาลตำบลตลาดไชยา พนักงานส่วนเทศบาล 
กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา ม.6 จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อย 18.33 ปริญญา
โท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67   

(4)  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สมาชิกของเทศบาลตำบลตลาดไชยา พนักงานส่วนเทศบาล 
กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.33 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  ส่วน
สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

(5) แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร สมาชิกของเทศบาลตำบล
ตลาดไชยา พนักงานส่วนเทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีประสบการทำงาน 11 - 15 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 
รองลงมา คือ ประสบการณ์การทำงาน 6-10 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  ประสบการณ์
การทำงาน 15 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี จำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33   

(6) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สมาชิกของเทศบาลตำบลตลาดไชยา พนักงานส่วนเทศบาล 
กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001 –
20,000 บาท จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001 – 
30,000 บาท จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.33  รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 10 
คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 และรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 
8.33 
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2) ข้อมูลเชิงลึกของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอ  
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ภาพรวมในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของประชากรกลุ่มศึกษาต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
              ของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ภาพรวม 
 

หลักธรรมาภิบาล �̅�𝒙 SD ระดับความคิดเห็น 
1. หลักนิติธรรม 4.04 0.41 มาก 
2. หลักคุณธรรม 4.26 0.67 มากที่สุด 
3. หลักความโปร่งใส 4.17 0.66 มาก 
4. หลักการมีส่วนร่วม 4.19 0.70 มาก 
5. หลักความรับผิดชอบ 4.15 0.72 มาก 
6. หลักความคุ้มค่า 4.29 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.18 0.64 มาก 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ประชากรกลุ่มศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละ  
ด้านข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ค่าเฉลี่ย    (�̅�𝑥) 
= 4.18  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.64 
 

สรุปผลการศึกษา 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ประชากรกลุ่มศึกษาของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปผลได้ดังนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไป และประชากรกลุ่มศึกษา 
 การศึกษาข้อมูลทั่วไปและประชากรกลุ่มศึกษา จำนวน 60 ราย พบว่า ประชากรกลุ่ มศึกษา 
เป็นเพศหญิง 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนมาจะเป็นกลุ่มอายุ 41-50 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน  42  คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 



640

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

640 
 

2) ผลการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา  
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในแต่ละองค์การประกอบ และจำแนกตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ปรากฎผลดังนี้ 

(1)  หลักนิติธรรม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 4.04 เมื่อพิจารณาโดยรวมเป็นพบว่า อยู่ในระดับมาก 

(2)  หลักคุณธรรม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 4.26 เมื่อพิจารณาโดยรวมข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด   

(3)  หลักความโปร่งใส ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 4.17 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 

(4)  หลักการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 4.19 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 

(5)  หลักความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 4.15 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 

(6)  หลักความคุ้มค่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) = 4.29 เมื่อพิจารณาโดยรวมข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด   

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล  
ของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ประชากรศึกษา มีเพศแตกต่างกัน มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการนำหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก มาใช้ในการบริหารของเทศบาลตำบลตลาดไชยา  
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะได้มี
ระเบียบ ข้อกฎหมายได้กำหนดกรอบแนวทางให้ถือปฏิบัติในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลาด
ไชยาที่เหมือนกัน นั้น คือ การยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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อภิปรายผลการศึกษา 
  

การอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญและ
น่าสนใจ นำมาอภิปรายผลดังนี้ ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก พบว่า เทศบาล
ตำบลตลาดไชยา ใช้หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥) = 4.18  ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดไชยา พนักงานส่วนเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง กำนัน 
และผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสำคัญในการใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และ
เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จำนำอภิปราย ดังนี้ 

1)  หลักนิติธรรม  จากการศึกษาค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลตลาดไชยา ด้านนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥) = 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว ่า ม ีระด ับการบร ิหารตามหล ักธรรมาภ ิบาลอย ู ่ ในระด ับมากทุกข ้อ แสดงให ้ เห ็นว่า  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

2)  หลักคุณธรรม  จากการศึกษาค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา ด้านคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥) = 4.26 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตาม  
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความเที่ยงธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม  
ปฏิบัติตัวอย่างที่ดีในสังคม กำหนดกรอบการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องทุกขั้นตอน  
การบริหารงานตามคุณธรรมนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในองค์การ ถ้าผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการ
ทำงานก็จะสร้างความรัก ความสามัคคีขึ้นในองค์การ ดังนั้นในการปฏิบัติงานในองค์การด้านต่างๆ
จะต้องมีคุณธรรม และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3)  หลักความโปร่งใส จากการศึกษาค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา ในด ้านความโปร ่งใสในภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก ( �̅�𝑥) = 4.17  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการบริหารตามหลักความโปร่งใสภาพรวมอยู่ในระดับที่มาก
ทุกข้อ แสดงว่าให้เห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา  
ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการจัดระบบงาน และข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
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เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ ตลอดเวลา เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชน 

4)  หลักการมีส่วนร่วม จากการศึกษาค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา ในด้านการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥) = 4.19 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีระดับการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วมมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ให้ความสำคัญกับ
การบร ิหารตามหล ักธรรมาภ ิบาล ด ้วยการเป ิดโอกาสให ้ประชาชน เข ้ามาม ีส่ วนร ่ วม 
ในการรับรู้ การเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนหรือหมู่บ้าน และสนับสนุน  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนด้านงบประมาณ
ของโครงการต่างๆ 

5)  หลักการความรับผิดชอบ จากการศึกษาค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลตลาดไชยา ในด้านความรับผิดชอบภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥) = 4.19  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการบริหารตามหลักความรับผิดชอบมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา มีการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร
ในการตัดสินใจปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร
แสดงความคิดเห็นในงานต่างๆ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน
ด้านต่างๆและงบประมาณ 

6)  หลักการคุ ้มค่า จากการศึกษาค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลตลาดไชยา ในด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥) = 4.29 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีระดับการบริหารตามหลักคุ้มค่ามากกว่าทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลาดไชยา มีการเพิ่มความสามารถในการป้องกันและดูแล
ทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามที่ถนัด จะได้ปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถ และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
1) รณรงค์ให้บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ภายใน

องค์การอย่างจริงจัง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์การต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้
เป็นเครื่องในการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

2)  ในด้านการบริหารงาน ควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
เคารพการตัดสินใจของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยเสียงข้างมาก และไม่ละเลยเสียงข้างน้อย  
หรือยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าหาญยอมรับการกระทำของตน 

3)  ผู ้บริหารควรกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ
สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้จริง ยึดหลักคุณธรรมและใช้หลักภาวะผู้นำที่ดีในการ
บริหารงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ 

4)  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน การพัฒนา 
ระบบสั่งการ และการสื่อสารในองค์การ เพื่อบรรยากาศในการทำงานบนพื้นฐานแห่งความรักสามคัคี 
เอ้ือเฟ้ือ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันละกัน 

5)  ควรจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการขององค์การและเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 

6)  ควรนำเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการบริหารงาน ที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา และแก้ไขในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

7)  ควรนำผลการศึกษานี้ เป็นข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบล
ตลาดไชยา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทำศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษา เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบลอ่ืน ๆ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผูต้้องหาตามหมายจับ  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสัญจรทางน้ำ กรณีศึกษา 

พื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ  

วิษณุ จินาวงษ์* 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตาม

ผู้ต้องหาตามหมายจับ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ 
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตาม
หมายจับ จำนวน 181 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าสถิติใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์การที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหา
ตามหมายจับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านระเบียบ กฎหมาย ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และ ด้าน
เทคโนโลยี คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกองค์การที่มีผลต่อการ
ดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการประสานงาน  ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน 
แนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ประกอบด้วย การพัฒนาความเข้า 
รู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบหมายจับ  
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ 
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตาม
หมายจับ จำนวน 181 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าสถิติใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์การที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหา
ตามหมายจับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านระเบียบ กฎหมาย ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และ ด้าน
เทคโนโลยี คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกองค์การที่มีผลต่อการ
ดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการประสานงาน  ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน 
แนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ประกอบด้วย การพัฒนาความเข้า 
รู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบหมายจับ  
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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การแก้ไขกฎหมายเพื ่อปกป้องผู ้ปฏิบัติงาน การปรับปรุงงบประมาณและระบบการปฏิบัติงาน  
การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน การร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล การจำกัดการเสนอข่าวของส่ือ 
และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากประชาชน และภาคเอกชน 
 
คำสำคัญ:  ระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ, กองบังคับการตำรวจน้ำ   
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บทนำ 
 
ปัจจุบันปัญหาการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งนี้อาชญากรรมไม่

ว่าจะเป็นอาชญากรรมประเภทใด ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ เนื ่องจากก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บาง
คดีได้กระทำในลักษณะอุกอาจทารุณโหดร้าย ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว 
ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของประชาชนทั้งในด้านความสะเทือนใจ สงสารเหยื่อและเกลียดชัง
ผู้กระทำผิด พร้อมต้องการให้นำตัวมาลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยรัฐมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบของอาชญากรรมต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็น คดีฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ การ
ฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์ ซึ่งคดีต่าง ๆ เหล่านี้ มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อความเชื่อมันของการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากมุมมองของประชาชนทั้งนี้ปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากร ระบบการ
ปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางส่งผลให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคม 
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง รูปแบบชุมชน ส่งผลกระทบถึงความ
ปลอดภัยของสังคม ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชน  ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ แล้ว จึง
จำเป็นต้องมีการสืบสวนและติดตามจับกุม คนร้ายที ่ก่อเหตุ และนำผู ้กระทำความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชน อันเป็นภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบโดยตรง 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ ่งในกระบวนการยุติธรรม ที่ มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีข้าราชการตำรวจเป็นบุคลากรของ
องค์กรมีหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำล่วงละเมิด ทางกฎหมาย ทำการสืบสวน
สอบสวนให้ได้มา รวมถึงการติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ซึ ่งหน่วยงานในสังกัดมี
มากมาย ทั้งหน่วยงานตรงและหน่วนงานสนับสนุน ทั้งนี้กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ 
เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติในการสืบสวนและติดตามจับกุม 
คนร้ายที่ก่อเหตุ และนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  

ทั้งนี้เมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นและมีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิด รัฐจึงต้องเป็นผู้
ที่เข้ามาเยียวยาและชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยการจับกุมตัวผู้กระทำผิด ไม่
ปล่อยให้หลบหนี ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้นการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมา
ดำเนินคดีและรับโทษ จึงต้องมีความเด็ดขาดและแสดงให้เห็นว่าหากกระทำผิดแล้วจะต้องถูกจับกุม
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และได้รับการลงโทษอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จัดการตาม
หมายจับ ในขณะเดียวกันกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย
แม่บทในการปกครองประเทศ ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในหมวด 3 และ
บัญญัติการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ในการตามในดำเนินการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ นอกจากกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และระบบการทำงานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน นั่นคือ ปัจจัย
ภายนอกองค์การ เช่น สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลุ่มและ
สถาบันต่าง ๆ เจ้าของกิจการ บรรดาคู่แข่ง ลูกค้า แหล่งผลิตวัตถุดิบ เงิน คนงาน อาคารสถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ สถาบันต่าง ๆ เช่น สหพันธ์ วัด โรงเรียน มูลนิธิ และสถาบันอื่น ๆที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ และปัจจัยภายในองค์การ เช่น บุคลากรเทคโนโลยี 
งบประมาณ เป็นต้น  
         จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจ
น้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสัญจรทางน้ำ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ ของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ทั้งนี้เพื ่อเสนอแนะแนวทางการ
ดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสัญจรทางน้ำ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจ
น้ำ อันจะส่งผลดีต่อการสร้างความเชื ่อมั ่น ในความปลอดภัยทั ้งต่อร่างกาย และทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู ้ต้องหาตามหมายจับ ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสัญจรทางน้ำ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของกองกำกับการ 6 กองบังคับการ
ตำรวจน้ำ 

2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
ระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ  
1) CRIMES (Criminal Record Information Management Enterprise System) ของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
CRIMES (Criminal Record Information Management Enterprise System) คือ ระบบ

ฐานข้อมูลอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เริ ่มจัดทำขึ้นเมื ่อ พ.ศ.2555 เพื่อนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการกับระบบข้อมูลด้านอาชญากรรมตลอดจนประวัติของผู้กระทำ
ความผิดซึ่งบันทึกไว้โดยสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยข้อมูลที่กระจัดกระจายนั้นจะถูกรวบรวมไว้
ภายใต้ศูนย์กลางเดียวกันเชื่อมโยงอย่างมีระบบทุกหน่วยนั้นสามารถบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องสะดวกรวดเร็วในมาตรฐานเดียวกันในกรณีนี้ ทางบริษัท สงขลาฟินิชชิ่งจำกัด (Songkhla 
Finishing Co. Ltd.) ได้จัดวางระบบฐานข้อมูลให้กับเครื่องแม่ ข่ายกลาง (Center Server) ตลอดจน
หน่วยบันทึกข้อมูลย่อยตามสถานีตำรวจต่าง ๆทั่วประเทศไปจนถึงการดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ
ระบบด้วยผู้ชำนาญการเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการปฏิบัติงาน 

2) ฐานข้อมูลหมายจับระบบ AWIS ของสำนักงานศาลยุติธรรม  
ฐานข้อมูลหมายจับระบบ AWIS คือ ระบบของสำนักงานศาลยุติธรรม ที่เก็บและเชื่อโยง

ข้อมูลหมายจับสำคัญ 6 ประเภท ได้แก่ หมายจับบุคคลสำคัญ หมายจับที่หลบหนีการติดกำไล EM 
หมายจับที่คดีถึงที่สุด หมายจับที่หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว หมายจับคดีแพ่งหรือตามคำสั่งศาล 
และหมายจับกรณีผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ 

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
Athos and Coffey (1968) กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

บุคคลในองค์การไว้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยในองค์การ แต่ละปัจจัยนั้นยังแบ่งย่อยได้
อีก ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายนอกองค์การ ประกอบด้วย 
(1) เงื่อนไขสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบาย 

และกฎหมาย สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร 
(2) กลุ่มและสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ บรรดาผู้บริหารระดับสูงขององค์การหรือเจ้าของ

กิจการ บรรดาคู่แข่ง ลูกค้า แหล่งผลิตวัตถุดิบ เงิน คนงาน อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
สถาบันต่าง ๆ เช่น สหพันธ์ วัด โรงเรียน มูลนิธิ สถาบันทหาร และสถาบันอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการ
แข่งขันทางธุรกิจขององค์การ 
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2)  ปัจจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย 
(1) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ บุคลากรอื ่น ๆ  ขององค์การ เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์องค์การผลผลิตและบริการ เครื่องจักกลสภาพงาน ขนาดองค์การ เทคโนโลยี ทำเลที่ตั้ง 
การจัดองค์การ การบริหาร เงื่อนไขด้านงบประมาณ และประวัติองค์การ 

(2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่ แผนกงาน แผนการอาชีพ บุคลิกส่วนตัวสิ่งของ 
ต่าง ๆ ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน เงื่อนไขทางกายภาพ ตำแหน่งและค่านิยม 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สยาม นรมาตย์ (2559) วิจัยเรื ่อง ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตาม

หมายจับในคดีอาญา: กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สังกัดกองบังคับการตำรวจ นครบาล 
4 พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านขวัญและกำลังใจมีปัญหาและอุปสรรคอยูในระดับมาก ด้านบุคลากร มีปัญหาและอุปสรรค
อยู่่ ในระดับมาก และด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในหน้าที่การงาน/อาชีพกับปัญหาและอุปสรรคการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตาม
หมายจับในคดีอาญาพบว่า ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในคดีอาญามีความสัมพันธ์ในทางลบกับด้านความมั่นคงปลอดภัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ด้านการประจักษ์ในคุณค่าของตนเองมีความสัมพันธ์ในทางลบกับปัญหาและอุปสรรค 

แสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ วิธีการใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขาดความรู้ความเอาใจใส่ในการใช้งานระบบที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะ และการยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อจำกัด
ของงบประมาณท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงาน ความสามารถของโปรแกรมระบบงาน
และระบบฐานข้อมูลไม่รองรับต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการทำงานปัจจุบันกฎหมายกับระเบียบการปฏิบัติงานยังมีข้อแตกต่าง
กัน ส่งผลต่อระบบข้อมูลของศาลยุติธรรมที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (2561) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการ
สืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
ปทุมธานี พบว่ามี 10 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี 7 ด้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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ภานุภัทร กิตติพันธ์ (2561) วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม
ผู้ต้องหาตามหมายจับ กรณีศึกษาหมายจับของสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจนครบาล 5 ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติขาด
ความทันสมัยด้านเทคโนโลยีที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีความพร้อมในการใช้ แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรสอบถามปัญหาของงานที่ทำและสวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอ 
การพัฒนาการทำงานโดยการส่งฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเพ่ือทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อ
การดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสัญจรทางน้ำ 
โดยนำแนวคิด ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การ ของ Athos and Coffey (1968) มาเป็น
กรอบแนวคิด ดังภาพ  

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ปัจจัยภายในองค์กร 
1. บุคลากร  
2. ระเบียบ กฎหมาย 
3. งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
4. เทคโนโลยี  

ปัจจัยภายนอกองค์กร 
1. สภาพแวดล้อม 
2. การประสานงาน 
3. ข้อมูลข่าวสาร 
4. ความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ของประชาชน  

แนวทางการดำเนินการระบบ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในการสัญจรทางน้ำ  
พื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 

กองบังคับการตำรวจน้ำ 
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการ
ระบบติดตามผู ้ต้องหาตามหมายจับ พื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ 
ประกอบด้วย สถานีตำรวจน้ำ 2 และสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ  
สถานีตำรวจภูธรดอนสัก ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 และสถานีตำรวจ
ท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ที่ทำการปกครอง อำเภอดอนสัก และ
ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร จว.สุราษฎร์ธานี จำนวน 329 คน 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่า ความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 คือ 181 คน 

2) เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประ เด็น

คำถาม คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check- List)  แบบสอบถามตอนที่ 2 และแบบสอบถามตอนที่ 3 ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์การที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ พื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 
กองบังคับการตำรวจน้ำ จำนวน 181 คนโดยแจกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืน181 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100.00  

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

สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถ ี ่และสร ุปเป ็นค ่าร ้อยละ 
(Percentage)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  จำแนกตามระดับมากน้อย 
จากระดับน้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม  5 ระดับ   
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ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบติดตาม
ผู้ต้องหาตามหมายจับ พ้ืนที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.48 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.78 
มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 56.35 มีอัตราเงินเดือน 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 
52.49 มีอายุราชการ 6-10 ปี ร้อยละ 47.51  

2)  ความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยภายในองค์การที ่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตาม
ผู้ต้องหาตามหมายจับ  

(1) ด้านบุคลากร  
 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ

ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ด้าน
บุคลากร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.75  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ระดับความเข้ารู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในระบบเทคโนโลยีที่ใช้การติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ ปริมาณหรือจำนวนเจ้าหน้าที่เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณงานติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นระดับ มาก  

(2) ด้านระเบียบ กฎหมาย  
 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ

ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.99  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ  หมายจับระบุเพียงตำหนิ รูปพรรณตามภาพสะเก็ด หรือภาพถ่าย ทำให้ยากในการติดตาม
ผู้ต้องหาตามหมายจับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ มีโอกาสถูกฟ้องกลับ 
จากการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นระดับ มาก  
  (3)  ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  

 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ด้าน
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.90  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องท่ีค่าคะแนน



656

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

656 

เฉลี่ยมากที่สุด คือ  งบประมาณในการติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94 คิดเป็น
ระดับ มาก  รองลงมา คือ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ในการติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 คิดเป็นระดับ มาก  
  (4) ด้านเทคโนโลยี  

 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ด้าน
เทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.95  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ระบบที่ใช้ยังมีปัญหาในทางเทคนิค เช่น ระบบล่ม ฯลฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นระดับ มาก  
รองลงมา ระบบที่ใช้ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 
คิดเป็นระดับ มาก  

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกองค์การที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตาม
ผู้ต้องหาตามหมายจับ  
 (1) ด้านสภาพแวดล้อม  

 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.80  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด สภาพพื้นที่ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล และมีเกาะมากถึง 98 เกาะ ง่ายต่อการสัญจรทางน้ำใน
การหลบหนีของผู้ต้องหาตามหมายจับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ หลัก
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการหลบหนีของผู้ต้องหา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นระดับ มาก  
 (2) ด้านการประสานงาน  

 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
ด้านการประสานงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.99  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ  การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานราชการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นระดับ มาก  
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  (3) ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ

ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.08  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ  หน่วยงานที่มีข้อมูลของข่าวสารของผู้ต้องหา มีระเบียบหรือกฎหมายที่ไม่สามารถสืบค้นได้
ทุกเรื่อง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ การเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ  ทำให้
ผู้ต้องหารู้ความเคลื่อนไหวของภาครัฐ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 คิดเป็นระดับ มาก  
  (4) ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน   

 พบว่า ระดับความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการดำเนินการระบบ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ในพื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ 
ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.05  คิดเป็นระดับ มาก  
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ความสัมพันธ์และความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งข้อมูล
ผู้ต้องหา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา ความร่วมมือจากภาคเอกชนเกี่ยวกับ
ข้อมูลผู้ต้องหาเช่น การชําระค่าบริการ การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 คิดเป็น
ระดับ มาก  

 
บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

 
1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์การที่มีผลต่อการ

ดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ คิดเป็นระดับ มาก ทุกด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และ ด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัจจัย
ทุกด้านมีความสำคัญในการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลากร 
ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการทำงานตามระบบ หรือ งบประมาณและวัสดุที่เพียงพอในการดำเนินงาน 
ฯลฯ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ สยาม นรมาตย์ (2559) วิจัยเรื ่อง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีอาญา: กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สังกัดกอง
บังคับการตำรวจนครบาล 4 พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก โดยด้านบุคลากร มีปัญหา
และอุปสรรคอยู่่ ในระดับมาก และใกล้เคียงกับดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (2561) ที่วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธร
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จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังพล ด้าน
งบประมาณ ด้านคุณสมบัติและความสามารถ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและรายได้ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการพิจารณาความดีความชอบ ด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน ด้านงานที่
รับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภานุภัทร 
กิตติพันธ์ (2561) วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 
กรณีศึกษาหมายจับของสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจนครบาล 5 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติขาดความทันสมัยดา้น
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่มีความพร้อมในการใช้  

2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกองค์การที่มีผลต่อการ
ดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ คิดเป็นระดับ มาก ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านการประสานงาน  ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ปัจจัยภายนอกองค์การทุกด้าน มีผลกระทบต่อการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหา
ตามหมายจับ เพราะเป็นส่วนประกอบในการดำเนินงาน แม้ว่าปัจจัยภายในองค์การอาจจะดีก็ตาม แต่
ถ้าปัจจัยภายนอกขาดไป ก็อาจเป็นอุแสรรคในการทำงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงฤทธิ์ 
เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (2561) ที่วิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
พบว่ามี 7 ด้าน ได้แก่ด้านสภาพพื้นที่รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน 
ด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว ด้านกฎหมายระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง ด้านการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการเสนอข่าวของสื่อมวลชนและด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระทำ
ความผิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และใกล้เคียงกับแสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2559) ที่
วิจัยเรื่อง การศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่มีผลต่อการจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ได้แก่ ข้อจำกัดของงบประมาณที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบงาน ความสามารถของโปรแกรมระบบงานและระบบฐานข้อมูลไม่รองรับต่อการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการทำงานปัจจุบัน  

3) ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ  ด้าน
ปัจจัยภายในองค์การ คือ พัฒนาระดับความเข้ารู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในระบบเทคโนโลยีที่ใช้การ
ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการจำนวนจำนวนเจ้าหน้าที่เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณงานติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ พัฒนาหมายจับให้ทันสมัย แก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้อง
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ผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงงบประมาณและระบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ฯลฯ ซึ่งใกล้เคียงกับแสงเดือน 
ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2559) ที่วิจัยเรื่อง การศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที ่มีผลต่อการจะนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ได้แก่ วิธีการในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการขาดความรู้ความเอาใจใส่ในการใช้งานระบบที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน
ยังขาดความรู้ ทักษะ และการยอมรับต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อจำกัดของงบประมาณที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงาน ความสามารถของโปรแกรมระบบงานและระบบฐานข้อมูล
ไม่รองรับต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอต่อการทำงานปัจจุบัน กฎหมายกับระเบียบการปฏิบัติงานยังมีข้อแตกต่างกัน ซึ่งปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆเหล่านี้ส่งผลต่อระบบข้อมูลของศาลยุติธรรมที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในศาลที่อยู่ในระดับเดียวกัน และอยู่ต่างชั้นศาลไม่สามารถนำข้อมู ลมาใช้
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ และภานุภัทร กิตติพันธ์ (2561) วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ กรณีศึกษาหมายจับของสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจ
นครบาล 5 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาการทำงาน
โดยการส่งฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเพ่ือทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ 

4) ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ด้าน
ปัจจัยภายนอกองค์การ คือ การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานติดตามผู้ต้องหา
ตามหมายจับ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ  หน่วยงานที่มีข้อมูลของ
ข่าวสารของผู้ต้องหา การปรับปรุงมีระเบียบหรือกฎหมายให้สามารถสืบค้นได้ การจำกัดการเสนอข่าว
ของสื่อต่าง ๆ  ที่อาจทำให้ผู้ต้องหารู้ความเคลื่อนไหวของภาครัฐ การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือจากประชาชน การขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลผู้ต้องหา ซึ่งใกล้เคียงกับ 
ภานุภัทร กิตติพันธ์ (2561) วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับ กรณีศึกษาหมายจับของสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจนครบาล 5 ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรสอบถามปัญหาของงานที่ทำและสวัสดิการที่พักอาศัย
ให้เพียงพอ การพัฒนาการทำงานโดยการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ ๆ และแสงเดือน ยิ่งสัมพันธ์เจริญ (2559) ที่วิจัยเรื่อง การศึกษาการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่มี
ผลต่อการจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม ได้แก่ กฎหมาย
กับระเบียบการปฏิบัติงานยังมีข้อแตกต่าง ระบบข้อมูลของศาลยุติธรรมที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 1)  บทสรุป 
         (1) แนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ด้านปัจจัยภายใน
องค์การ ประกอบด้วย การพัฒนาความเข้ารู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ การพัฒนารูปแบบหมายจับ การแก้ไขกฎหมายเพื ่อปกป้องผู ้ปฏิบัติงาน การปรับปรุง
งบประมาณและระบบการปฏิบัติงาน  
  (2) แนวทางการดำเนินการระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ด้านปัจจัยภายนอก
องค์การ ประกอบด้วย การบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การ
ร่วมมือแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การจำกัดการเสนอข่าวของสื ่อ และการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือจากประชาชน และภาคเอกชน 
 2) ข้อเสนอแนะ 
  (1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1)  ควรพัฒนาระดับความเข้ารู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในระบบเทคโนโลยีที่ใช้
การติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ  

2) ควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการในเรื่องจำนวนจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม
ปริมาณงานติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ  

3) ควรพัฒนาหมายจับให้ทันสมัย เป็นรูปธรรม ชัดเจนและปฏิบัติงานได้จริง 
4) ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ป้องกันการกลั่นแกล้งฟ้อง

กลับ  
5) ควรปรับปรุงงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม 
6) ควรระบบการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีให้เกิดความความผิดพลาดน้อยท่ีสุด   
7) ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานติดตามผู้ต้องหา

ตามหมายจับ และประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  
8) ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีข้อมูลของ

ข่าวสารของผู้ต้องหา  
9) ควรการปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายให้สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลของ

หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ต้องหาตามหมายจับได้  
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10) ควรมีกฎหมายการจำกัดการเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ  ที่อาจทำให้ผู ้ต้องหารู้
ความเคลื่อนไหวของภาครัฐ  

11) ควรสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากประชาชน  
12) ควรมีมาตรการทั้งทางกฎหมายและการสร้างความสัมพันธ์ เกี ่ยวกับการขอ
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  (2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานที่
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ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน และเครื่องมือที่ใช้คือ Questionnaire 
แบบสอบถาม ประกอบกับการสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาประมวลเพ่ือสรุปคำตอบของการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart 
City ซึ้งสรุปแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสมาร์ทซิตี้ที่เหมาะกับสังคมผู้ สูงอายุนั้น
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน 7 ประการกล่าวคือ 1) ด้านการคมนาคมจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้รองรับการโดยสารของผู้สูงอายุรวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการคมนาคม
อื่นเช่นทางเท้าให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเข็น  2) ปัจจัยวิถีชีวิต
นั้นพบว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในชุมชนมียึดติดอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเข้าสู่
สมาชิกที่จึงจำเป็นต้องนำแนวทางดังกล่าวมาทำประชาพิจารณ์เพื่อปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมกับ
ชุมชนเสียก่อนจึงจะนำไปประยุกต์ใช้ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
3) ด้านเศรษฐกิจยังพบว่าวัยแรงงานเป็นกลุ่มกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีแต่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงสุดในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัย 4) ด้านประชากร ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ Smart City ด้านเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมีการรองรับ
การใช้จ่ายของผู ้ส ูงอายุเพื ่อให้มีความสะดวกในการใช้จ่ายในการซื ้อสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจัย 5) ด้านพลังงานต้องมีความเสถียรเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
พื้นที่ที่ได้รับมรสุมในบางฤดูกาลพลังงานที่นำมาขับเคลื่อน Smart City จึงจำเป็นต้องมีความเสถียร
เพื่อรองรับการเข้ามาของมรสุม ส่วนปัจจัย 6) สิ่งแวดล้อมนั้นส่วนมากพิจารณาว่าความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อมเกิดจากการเติบโตขึ้นของการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ
ประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพเปราะบางดังนั้นควรพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และมีความยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็น Smart City ในสังคม
ผู้สูงอายุในอนาคต และในส่วนสุดท้ายคือ 7) ด้านธรรมาภิบาลแม้ว่าภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้กับประชากรในพื้นที่ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้สูงอายุใน
ปัจจุบันยังไม่มีความชำนาญในการร้องเรียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตส่งผลให้การตรวจสอบหรือการ
ร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐนั ้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในเชิงรับ  อย่างไรก็ตาม
กระบวนการภาครัฐรวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นได้ประกอบกิจกรรมเชิงรุกโดยการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อไปรับ
ฟังปัญหาจากผู ้สูงอายุโดยตรงส่งผลให้สามารถนำผลดังกล่าวมาพัฒนาไปสู ่สมาชิกที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: ความสำเร็จ, เมืองอัจฉริยะ, สังคมผู้สูงอายุ, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 
 ประเภทของเมืองอัจฉริยะ มี 2 ประเภท ประกอบด้วย เมืองเดิม หมายความว่า เมืองเดิมที่มี
ประชากรอยู่อาศัยที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ตาม
บริบทความต้องการของเมือง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย พื้นท่ี
พักผ่อน แหล่งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพ้ืนที่ของเมืองอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี 
อัตลักษณ์ ของเมือง และ เมืองใหม่ หมายความว่า เมืองที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหม่ให้เป็นเมือง
ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้ตามบริบทความต้องการของเมือง โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย พื้นที่พักผ่อน แหล่งงาน พาณิชย์กรรม รวมถึง
การจัดพ้ืนที่ของเมืองอย่างเหมาะสม 
 จากแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ ปีที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2562) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 10 พื้นที่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ 
ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ปีที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 
2563) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 30 พื้นที่ใน 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก น่าน อุบลราชธานี 
อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช 
และระนอง และ ปีที่ 3 - 5 (พ.ศ. 2563 - 2565) ขยายเมืองอัจฉริยะผ่านการรับสมัครเมืองอัจฉริยะ 
และคาดว่าจะครอบคลุมการให้บริการเมืองอัจฉริยะ และระบบ City Data Platform 100 พื้นที่ใน 
76 จังหวัด ซึ่งหมายรวมถึงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วย โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 
68.97 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมบริเวณที่ราบแม่น้ำตาปี และเป็นที่บรรจบของลำน้ำหลายสาย ได้แก่ 
คลองท่ากูบ และคลองมะขามเตี้ย ที่ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำตาปีบริเวณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ซึ ่งบริเวณนี้แม่น้ำตาปี ยังได้แยกออกเป็น 2 สายไหลลงสู่ทะเล คือ แม่น้ำตาปี  และคลองฉนาก มี
ประชากรประมาณ 132,040 คน โดยภายในพื้นที่มีการคมนาคมหลักได้แก่ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 
ท่าเทียบเรือนอน ไปเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ท่าเทียบเรือนอนเฟอร์รี่ ไปเกาะเต่า สถานีรถไฟสุ
ราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยศักยภาพด้านประชา ปละการคมนาคมที่
ถึงพร้อม หน่วยงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีแนวคิดในการนำ Smart City มาใช้พัฒนาเขต
เทศบาลสุราษฎรธานีให้มีความสะดวกสบายมากข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความคิด แนวคิด อาชีพ
ใหม่ ที่สามารถทำให้สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า
เทศบาลสุราษฎร์ธานียังไม่เข้าใจถึงความเป็น Smart City อย่างรอบด้าน และลึกซึ่ง จึงทำให้เทศบาล
สุราษฎร์ธานีนำงบประมาณมาพัฒนาในทุกเรื่องอย่างไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และไม่ตอบสนอง
ศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่มีอยู่เดิม 
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 จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยกำลังอยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า 
ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่า
ประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” 
(Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของ
ประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่
อายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการ
ลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้
จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
 ด้านเหตุลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงนำปัญหานี้มาแก้ไข และจัดทำการวิจัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
และร่วมพัฒนาประเด็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกับทางเทศบาลสุราษฎร์ธานีไปพร้อมกัน ผ่านการวิจัย
การวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เป็น Smart City ที่เอ้ือต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart City ที่เอ้ือต่อ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานีสู ่ Smart City ที่เอื ้อต่อการเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ และเพื ่อสร้างแนวทางการพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart City ที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart City ที่เอื้อต่อ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2)  เพ่ือศึกษาศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สู่ Smart City ที่เอ้ือต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

3)  เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart City ที่เหมาะสมกับ
สังคมผู้สูงอายุ 
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วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เป็น Smart City ที่เอื้อต่อการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ 
Smart City ที่เอ้ือต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษาศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการ
พัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart City ที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart City ที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)  เพื่อให้ได้ความรู้ ความจริงและ
ข้อค้นพบ ที่จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย
ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดทำกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนถิ่นภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 (1)  ด้านคมนาคมของผู้สูงอายุควรเพิ่มช่องทางคมนาคมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และ

บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมอยู่ตลอดเวลา 
 (2)  ด้านความต้องการในมิติของวิถีชีวิตผู้สูงอายุควรมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทาง

ศาสนา และควรให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ควรมีการสอนและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หรือให้ข้อมูลระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและประชาชนเพื่อรับรู่ถึงปัญหาของประชาชนได้มาก
ขึ้น 

 (3)  ด้านความต้องการในมิติเศรษฐกิจของผู้สูงอายุพบว่าเศรษฐกิจหลักของประชาชนใน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนั้นคือยางพารา จึงควรมีการแนะนำกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุให้การปลูก
ยางพารา หรืออื่น ๆ ที่สามารถสร้างรายได้และ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เป็นการออกกำลังกายไปด้วย 
และควรมีการอบรบลูก หลานของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ที่สูงขึ้น 

 (4)  ด้านความต้องการในมิติพลังงานของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุต้องการความเสถียรของ
พลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกกับเครื่องมือแพทต์ที่ใช้ และสภาพความเป็นอยู่ เนื่องจาก
ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าไม่มีความเสถียร 
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 (5)  ด้านความต้องการในมิติประชากรพบว่าผู้สูงอายุนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่โดยลำพัง
เนื่องจากลูกหลานจำเป็นต้องไปทำงานต่างพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจึงต้องการ
ได้รับการดูแลจากเทศบาลในการตรวจสุขภาพ และ Daily Check เป็นประจำ 

 (6)  ด้านความต้องการในมิติของสิ่งแวดล้อมพบว่าสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นั้นยังคงความเป็นธรรมชาติได้สูงเหมาะสมกับการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนื่องจาก
ปราศจากมลพิษ  

 (7)  ด้านความต้องการในมิติของธรรมาภิบาลพบว่าประชาชน บางส่วนยังมีการร้องเรียน
เรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมการ
ปฏิบัติงานล่าช้าอยู่ 

2)   ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนจากกลุ่มการเพ่ิมบทบาทของท้องถิ่น 
 (1)  ด้านการคมนาคมพบว่าการคมนาคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นยังไม่มีระบบการ

คมนาคมสาธารณะที่เชื่อในการใช้บริการของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบของการออกแบบ
พาหนะที่เหมาะสำหรับการขึ้นลงของผู้สูงอายุ ระบบการชำระเงินของผู้สูงอายุ รวมไปถึงระบบการ
บอกทางหรือการบอกให้จอดสำหรับผู้สูงอายุ  

 (2)  ด้านความต้องการด้านวิถีชีวิตของผู้สูงอายุพบว่าเป็นการยากท่ีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับการพัฒนาของเมืองและการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นในทางกลับกันการ
พัฒนาเมืองและการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้สูงอายุซึ่งจะ
ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและดึงศักยภาพเดิมที่มีของผู้สูงอายุออกมาได้อย่างสูงสุด  

 (3)  ด้านมิติทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ พบว่าการเก็บออมของผู้สูงอายุส่งผลเสียทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากการเก็บเงินสดไว้กับตนเอง ส่งผลให้เงินสดดังกล่าวได้รับผลกระทบจากอัตราเงิน
เฟ้อโดยตรงโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือกำไรเข้ามาชดเชยอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมต่อผู้สูงอายุเป็น
ประจำเพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายุนำเงินไปลงทุนหรือฝาก  

 (4)  ด้านความต้องการมิติพลังงานพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชนโดยตรง 
นอกจากพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ด้านพลังงานไฟฟ้าผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าในจำนวนน้อย 
เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนมากนั้นมีการใช้ชีวิตในช่วงกลางวันและเป็นกลุ่มที่เข้านอนเร็ว 

 (5)  ด้านประชากรของผู้สูงอายุพบว่าในปัจจุบันชุมชนที่มีผู้สู งอายุนั้นกลับมี สมาชิกที่
เป็นวัยแรงงานจำนวนน้อยหรือไม่มีเวลา ส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนั้นเป็นไปด้วยความ
ยากลำบากกว่าปกติเนื่องจากผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยพึ่งพิงที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากนักทั้งสุขภาพ
ร่างกาย ที่ทรุดโทรมรวมไปถึงโรคประจำตัวที่ผู้สูงอายุบางท่านมีอยู่ก่อนแล้ว  
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 (6)  ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุพบว่าปัจจุบันมีการเกิดสถานที่ท่องเที่ยวประเภทที่พัก
ขึ้นจำนวนมาก ซึ่งการเข้ามาของที่พักนั้นเป็นการสร้างมลภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะส่งผลโดยตรง
ต่อสุขภาพของประชากรในพ้ืนที่ชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสุดได้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุจากกลุ่มที่มีสุขภาพเสี่ยงในการป่วยจากมลภาวะที่เปลี่ยนแปลงและสกปรกง่าย  

 (7)  ด้านธรรมาภิบาลนั้นผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าผู้สูงอายุมีทัศนคติว่าการเลือกตั้งทั้งระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศนั้นยังไม่มีความสำคัญมากนัก จึงไม่มีความกระตือรือร้นทางการเมืองและ
ไม่พยายามที่จะไปเลือกตั้ง และการเลือกที่จะปิดเสียงของตนเองส่งผลให้ธรรมาภิบาลของท้องถิ่น
ลดลงเนื่องจากมีผู้ตรวจสอบตนเองน้อยลง  

3)  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนจากกลุ่มกระบวนการคิด 
 (1)  ด้านคมนาคม พบว่าต่างประเทศได้นำเอาภาษีดังกล่าวมาปันผลและพิจารณาเพ่ือ

นำมาเลี้ยงดูวัยพึ่งพิงอันได้แก่วัยเด็ก และวัยสูงอายุ แต่สำหรับประเทศไทยนั้นแนวคิดดังกล่าวกลับไม่
เบิกบานเท่าที่ควร แม้ภาครัฐได้สนับสนุนผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุใช้ระบบคมนาคมสาธารณะของรัฐจะ
ได้รับส่วนลดค่าเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวกลับถูกใช้กระจุกเพียงกรุงเทพฯ แตกต่างจาก
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (2)  ด้านวิถีชีวิต พบว่าความต้องการด้านวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนจึงต้องการวิถีชีวิต
ที่สามารถก้าวไปข้างหน้า เพ่ือรับเทคโนโลยีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นได้แต่ในอีกทางหนึ่งก็ต้อง 
สามารถประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งครอบคลุมทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมได้โดยไม่แบ่งแยก  

 (3)  ด้านเศรษฐกิจนั้นพบว่าในปัจจุบันมีธุรกิจหลายประเภทที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเป็น
บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน และยังสามารถ
สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุเพียงพอต่อการดำรงชีพอีกด้วย แต่อย่างไรผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่
ประกอบอาชีพเนื่องจากลูกหลานได้ทำการเลี้ยงแล้วส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลง
อย่างชัดเจน นอกจากนั้นในอีกมิติหนึ่งพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายเงินมากที่สุด จึงสามารถ
กล่าวได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนอุปทานของตลาดแต่ไม่ขับเคลื่อนอุปสงค์ของตลาด  

 (4)  ด้านของพลังงาน พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานสำหรับการคมนาคมน้อย
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยอื่น แต่เมื่อพิจารณาทางด้านพลังงานไฟฟ้าผู้สูงอายุมีแนวโน้มใช้
พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 (5) ด้านสิ ่งแวดล้อม พบว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบอุตสาหกรรมที่ก่ อให้เกิด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมมากนัก ทั้งมลภาวะทางน้ำ และมลภาวะทางอากาศ แต่อย่างไรก็ตามด้วยการ
ขยายตัวของการใช้พาหนะประเภทรถยนต์ซึ่งเป็นการใช้พลังงานน้ำมันส่งผลให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศ ซึ้งจากการค้นข้อมูลจะพบว่าผู้สูงอายุในสุราษฎร์ธานีนิยมใช้รถบริการสาธารณะซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตมลภาวะทางอากาศ 
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4)  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มกระบวนการภาครัฐ 
 (1)  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจะได้ข้อมูลว่า สุราษฎร์ธานีนั้นกำลังเข้าสู้การเป็น

เมืองอัจฉริยะ จึงอยู่ในช่วงของการเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชน และนำมากำหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะ  

5)  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มการระดมทุน 
 (1)  ด้านคมนาคม ผู ้สูงอายุใช้บริการคมนาคมเป็นระยะโดยปะปนกับคนช่วงวัยอ่ืน

โดยทั่วไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเมื่อใช้บริการการคมนาคม คือบางครั้งมีอาการหลงลืม 
ประกอบกับสายตาที่พร่ามัว ส่งผลให้มีเดินทางไปผิดจุดหมายอยู่บ่อยครั้ง  

 (2)  ด้านวิถีชีวิต พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุนิยมซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นร้าน
ท้องถิ่น นอกจากนั้นด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้สูงอายุนิยมซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคทั่วไป ในลักษณะ
ของการซื้อปลีก คือ ซื้อเพียง 1 - 2 ชิ้น เนื่องจากไม่สามารถนำกลับไปหมดได้ และไม่มีความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยี แม้ว่าจะต้องการซื้อจำนวนเยอะ แต่ไม่สามารถทำได้ 

 (3)  ด้านพลังงาน พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานน้อย เนื่องจากมีกิจวัตรประจำ
วันที่ไม่ต้องพึงพาการใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก ส่งให้ด้านพลังงานของผู้สูงอายุนั้นเพียงพออยู่แล้วใน
ปัจจุบัน และยังคาดเดาว่าสามารถรองรับความต้องการของผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนได้ในอนาคต  

 (4)  ด้านธรรมาภิบาล พบว่าสมาชิกในชุมชนนั้นล้วนนิ่งเฉยต่อสภาพทางการเมือง หาก
ไม่เกิดผลกระทบขึ้นโดยตรง จึงสามารถกล่าวได้ว่าสมาชิกในชุมชนนั้นไม่มีการตรวจสอบธรรมาภิบาล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐอย่างจริงจังในช่วงเวลาปรกติ มีเพียงช่วงเวลาซึ่งมีปัญหา
ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเท่านั้น จึงเกิดการตรวจสอบและร้องเรียนเพื่อปรับปรุงในหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลที่เหมาะสม 
  

สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ Smart 
City กลุ่มผู้นำท้องถิ่น การเพิ่มบทบาทของท้องถิ่น กระบวนการคิด กระบวนการภาครัฐ และการ
ระดมทุน เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวพิจารณาถึงปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างรอบด้านนอกจากนั้น
ย ังสามารถนำเสนอกรรมว ิธ ีการแก้ไขปัญหาตามองค์ประกอบของ Smart City ได ้ครบทุก
องค์ประกอบคือ 7 องค์ประกอบ นอกจากนั้นปัจจัยของผู้นำท้องถิ่นอันได้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปัจจัยกระบวนการภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐนั้นได้นำร่องในการพัฒนาเทศบาลนคร  
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สุราษฎร์ธานีสมาร์ทซิตี ้แล้วเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สู่ Smart City 
โดยตรงรวมไปถึงเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณในการพัฒนาสูงกว่า 2 ปัจจัยอื่น 
 ด้านศักยภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาสู่ Smart City นั้นพบว่าปัจจุบันแม้
เทศบาลนครสุราษฎร์จะประสบปัญหาหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการพัฒนา
ตนเองของผู้สูงอายุไปสู่การเป็น smart City แต่อย่างไรก็ตามพบว่าได้มีโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับ 
Smart City เกิดขึ้นภายในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วนอกจากนั้นยังมีการสำรวจความต้องการ
และความคิดเห็นของผู้สูงอายุรวมถึงประชากรในชุมชนเป็นประจำ จึงสามารถสรุปได้ว่าเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาสู่ Smart City 
  ด้านแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสมาร์ทซิตี้ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุนั้น
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน 7 ประการกล่าวคือด้านการคมนาคมจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนให้รองรับการโดยสารของผู้สูงอายุรวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการคมนาคมอ่ืน
เช่นทางเท้าให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเข็น  ปัจจัยวิถีชีวิตนั้น
พบว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในชุมชนมียึดติดอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเข้าสู่สมาชิกที่
จึงจำเป็นต้องนำแนวทางดังกล่าวมาทำประชาพิจารณ์เพื่อปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมกับชุมชน
เสียก่อนจึงจะนำไปประยุกต์ใช้ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นด้าน
เศรษฐกิจยังพบว่าวัยแรงงานเป็นกลุ่มกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีแต่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงสุดในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย
ด้านประชากร ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ Smart City ด้านเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมีการรองรับการใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับปัจจัยด้านพลังงานต้องมีความเสถียรเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับมรดก
ในบางฤดูกาลพลังงานที่นำมาขับเคลื่อน Smart City จึงจำเป็นต้องมีความเสถียรเพื่อรองรับการเข้า
มาของมรสุม ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั้นส่วนมากพิจารณาว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเกิดจาก
การเติบโตขึ้นของการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะ
ผู ้ส ูงอายุซ ึ ่งเป็นกลุ ่มที ่ม ีส ุขภาพเปราะบางดังน ั ้นควรพัฒนาการท่องเที ่ยวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และมีความยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็น Smart City ในสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
และในส่วนสุดท้ายคือด้านธรรมาภิบาลแม้ว่าภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารให้กับประชากรในพ้ืนที่ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันยังไม่มีความชำนาญ
ในการร้องเรียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตส่งผลให้การตรวจสอบหรือการร้องเรียนของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในเชิงรับ  อย่างไรก็ตามกระบวนการภาครัฐรวมไปถึงผู้นำ
ท้องถิ่นได้ประกอบกิจกรรมเชิงรุกโดยการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือไปรับฟังปัญหาจากผู้สูงอายุโดยตรงส่งผล
ให้สามารถนำผลดังกล่าวมาพัฒนาไปสู่สมาชิกที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
  

แม้ว่าการวิเคราะห์จะระบุว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น Smart 
City ที่เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุก็ตามแต่ในปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
และลักษณะที่ต่างออกไปเนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นจะเริ่มจาก Generation Baby Boomer 
และในอนาคตจะเป็น Generation X ซึ ่งมีลักษณะนิสัยที ่ค่อนข้างแตกต่างกันดังนั ้นแม้ว่าการ
วิเคราะห์ของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในกรอบของผู้สูงอายุก็ตามแต่ในความเป็นจริง จะ
เป็นการวิเคราะห์ผู้สูงอายุผ่าน Generation Baby Boomer เป็นหลัก ในอนาคตอันใกล้จึงจำเป็นต้อง
มีการพิจารณาผู้สูงอายุใหม่ภายใต้ลักษณะของ Generation X เพื่อทำความเข้าใจผู้สูงอายุในการ
พัฒนาเข้าสู่ Smart City ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เป็น Smart City ที่
เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความกรุณาและ
ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณา
ถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้ความ
เมตตาและกำลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันนำเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ
ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที ่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 5 กลุ่ม ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รุ่น 28 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดี 
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ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญ
ในการจัดทำการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
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การเพ่ิมความรวดเร็วในงานด้านการออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ศศธร  ลิ่มสายควร* 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การเพิ ่มความรวดเร็วในงานด้านการออกโฉนดที่ดินของ             
ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์การศึกษา (1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุของปริมาณงานค้างด้านออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน (2) เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิม
ความรวดเร็วในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการจัดทำ “โครงการออกโฉนด
ที่ดินรวดเร็ว” ซึ่งมีบุคคลที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1)  นายนิสิต    หมันเตะ   ที่ปรึกษาโครงการ  
2)  นายสมพงษ์  ขวัญแก้ว  ผู้อำนวยการโครงการ 
3)  นายศศธร    ลิ่มสายควร   เจ้าของปัญหา 
4)  นางสาวสุมะนา ศรีภักดี    สมาชิกและเลขานุการ 
5)  นางอุดมศรี  วัชระสวัสดิ์   สมาชิกโครงการ 
6)  นางจินตนา   คันธฐากูร   สมาชิกโครงการ 
7)  นางสาวพัฒน์นรี ชูสุย    สมาชิกโครงการ 
8)  นางสาวภาวดี คชสวัสดิ์   สมาชิกโครงการ 
9)  นางสาวรัตนาวดี สามัคคี    สมาชิกโครงการ  
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็นการประชุมและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content / Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุป
ข้อมูลจากสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและบูรณาการทำงานร่วมกันของสมาชิกโครงการ 
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื ่อง การเพิ ่มความรวดเร็วในงานด้านการออกโฉนดที่ดินของ             
ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์การศึกษา (1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุของปริมาณงานค้างด้านออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน (2) เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิม
ความรวดเร็วในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการจัดทำ “โครงการออกโฉนด
ที่ดินรวดเร็ว” ซึ่งมีบุคคลที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1)  นายนิสิต    หมันเตะ   ที่ปรึกษาโครงการ  
2)  นายสมพงษ์  ขวัญแก้ว  ผู้อำนวยการโครงการ 
3)  นายศศธร    ลิ่มสายควร   เจ้าของปัญหา 
4)  นางสาวสุมะนา ศรีภักดี    สมาชิกและเลขานุการ 
5)  นางอุดมศรี  วัชระสวัสดิ์   สมาชิกโครงการ 
6)  นางจินตนา   คันธฐากูร   สมาชิกโครงการ 
7)  นางสาวพัฒน์นรี ชูสุย    สมาชิกโครงการ 
8)  นางสาวภาวดี คชสวัสดิ์   สมาชิกโครงการ 
9)  นางสาวรัตนาวดี สามัคคี    สมาชิกโครงการ  
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็นการประชุมและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content / Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุป
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 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหางานค้างด้านออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน มีสาเหตุหลักด้วยกัน
ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) สาเหตุด้านระบบงาน (2) สาเหตุด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง          
(3) สาเหตุด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (4) สาเหตุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหา   
งานค้างจำนวนมาก ดังนั ้น การนำแนวคิดการเรียนรู ้ส ู ่การปฏิบัติงาน (Action Learning for 
Development) สรุปแนวทางแก้ไขมาทดลองใช้งานปรากฏว่าการทำโครงการของผู้ปฏิบัติงานเป็น
การนำเอาความรู้และประสบการณ์ มาแก้ไขปรับปรุงการทำงาน เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนางานได้
ตรงเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้จริงเพราะผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและ
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่ วนร่วม (Participation) เป็นการสร้าง
ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการแนะนำประสบการณ์ 
สร้างความเข้าใจต่อกัน หากการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่โครงการเสนอเกิดผลสำเร็จ วิธีปรับปรุงงาน
โดยกระบวนการเรียนรู ้จากปฏิบัติงาน จะเป็นต้นแบบเพื ่อนำไปปรับปรุงงานในสำนักงานที่ดิน         
สาขาอ่ืน ๆ  
 
คำสำคัญ: ออกโฉนดที่ดิน, ปรับปรุงการทำงาน, สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 

“ที่ดิน” เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และนับวันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ที่ดินซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด จึงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นไปด้วย และมูลค่า
ที่ดินที่เพ่ิมข้ึนนั้นสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ในการแปรรูปเป็นทุน  
 กรมที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนโดยการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชน           
มีความมั ่นคงในการถือครองที ่ด ินและได้ร ับการบริการที ่มีประสิทธิภาพ สําหรับภารกิจ การ           
ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
 สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ตามภารกิจของกรมที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย           
เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอเคียนซา ซึ่งในแต่ละปีปริมาณงานด้านการออกโฉนดที่ดิน           
มีจำนวนมากและเพ่ิมข้ึนทุกปี 

แม้กรมที่ดินมีความพยายามลดจำนวนงานค้างประเภทออกโฉนดที่ดิน โดยมีข้อกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ เป็นการขับเคลื่อน ผลคือการลดปริมาณงานในบัญชีเพียงด้านเดียวโดยผู้รับบริการ          
ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ซึ่งความต้องการของผู้ขออกโฉนดที่ดินมีความประสงค์ต้องการได้รับโฉนดที่ดิน 
ที่มีสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ตามปริมาณงานค้างด้านออกโฉนดที่ดินที่ผ่านมาระหว่าง ปีงบประมาณ 2559 - 2563  จะ
เห็นได้ว่าปริมาณงานค้างมีแนวโน้มเพ่ิมจำนวนมากขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  

ดังนั้น การลดปริมาณงานค้างต้องเป็นการลดโดยการแจกโฉนดที่ดินให้ผู้มาขอรับบริการด้าน
ออกโฉนดที่ดินให้มากที่สุด ส่วนงานด้านปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้           
ต้องยกเลิกคำขอ ไม่ให้เป็นงานค้างอีกต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)   เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปริมาณงานค้างด้านออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน  

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2)   เพื ่อเสนอแนวทางในการเพิ ่มความรวดเร็วในการออกโฉนดที ่ดินให้แก่ประชาชน

ผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Action 
Learning for Development) และการใช้แนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ศึกษาวิธีการเพิ ่มประสิทธิภาพในงานออกโฉนดที่ดินในการแก้ไขปัญหางานค้างออกโฉนดที่ดิน      
ของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram) 
ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หมายถึง แผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง โดย 

มุ่งเน้นผังวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนผังที่แสดง
สมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุทั้งหลาย ที่ส่งผลต่อปัญหา 

แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning for Development) 
เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงที่เริ่มจากภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 

ขององค์การเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานผ่านความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร
(Communication) ความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกกลุ่ม 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การเรียนรู้สู ่การปฏิบัติงาน (Action Learning for 

Development) เพื ่อหากลไกการเพิ ่มความรวดเร็วในการออกโฉนดที ่ด ินของฝ่ายทะเบ ียน              
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สร ุปป ัญหาและสาเหต ุของงานด ้านออกโฉนดที ่ด ินฝ ่ายทะเบียน สำน ักงานที ่ ดิน                     
จ ังหว ัดส ุราษฎร์ธานี โดยใช ้แนวคิดแผนผังกางปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram)              
มาเป็นเทคนิคในการระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการออกโฉนดที่ดินของสำนักงานที่ดิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คงค้างเป็นจำนวนมากโดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ  
โดยแผนผังก้างปลาแสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุต่าง ๆ ดังภาพ 
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุงานค้างด้านออกโฉนดที่ดินฝ่ายทะเบียน 
 

สรุปสาเหตุสำคัญงานค้างด้านออกโฉนดที่ดิน 
1) ปัญหาด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 (1)  คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานออกโฉนดที่ดิน ให้ความเห็นล่าช้าเนื่องจาก

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกหลายหน่วยงาน การจัดประชุมจึงต้องใช้ระยะเวลานาน ความเห็น
ที่ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาออกโฉนดที่ดินจึงล่าช้าไปด้วย 

 (2)  ฝ่ายรังวัดรับเรื่องออกโฉนดที่ดินจากฝ่ายทะเบียน เพื่อแก้ ไขงานออกโฉนดที่ดินที่
เกิดความผิดพลาดจากการรังวัดจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมาย ไม่สามารถทำได้
ทันที เนื่องจากช่างรังวัดมีคิวการรังวัดอยู่แล้ว ไม่สามารถนำเรื่องออกโฉนดที่ดินที่ต้องแก้ไขมาทำการ
รังวัดโดยแทรกคิวงานอ่ืนได้ ซึ่งจะทำให้งานรังวัดเสียทั้งระบบ ทำให้งานออกโฉนดที่ดินล่าช้าไปด้วย 

2) ปัญหาด้านระบบงาน 
 (1)  ข้อมูลที ่นำมาใช้พิจารณาไม่ชัดเจน การออกโฉนดที่ดินต้องดำเนินการภายใต้

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จึงต้องมีข้อมูลชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้โฉนดที่ดิน
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ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เช่น ต้องมีหลักฐานเดิม ต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้ อยู่นอกเขตพื้นที่
สงวนไว้เพื่อการสาธารณประโยชน์เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องกันหลายขั้นตอน ทำให้
ใช้เวลามากจึงจะออกโฉนดที่ดินได้ 

 (2)  ขั้นตอนของแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน บางเรื่องต้องมีกระบวนการมากกว่าปกติ เช่น
ที่ดินที่คาบเกี่ยวกับป่าไม้ ที่ดินในเขตป่าชายเลน ที่ดินที่รังวัดแล้วได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม เป็นต้น          
ซึ่งการต้องรอให้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดงานค้างการออกโฉนดที่ดิน 

 (3)  ต้องร่วมกันทำหลายคนหลายหน่วยงาน กระบวนการทำงานจากจุดเริ่มต้นจนถึง
จุดสิ้นสุด จะต้องผ่านเจ้าหน้าที่หลายคน หลายหน่วยงาน กระบวนงานหลายขั้นตอน ต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกำหนด แต่กระบวนงานภายในสำนักงานที่ดินอาจปรับปรุงลดขั้นตอนได้ 

 (4)  ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตอบหนังสือสอบถามช้า การออกโฉนดที่ดินหลายเรื่องมีส่วน
เกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่น เช่น ป่าไม้ ป่าชายเลน อำเภอ เทศบาล ธนารักษ์ กรมเจ้าท่า เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละส่วนราชการก็มีงานประจำของตนเองอยู่แล้ว การตรวจสอบเพื่อตอบหนังสือเรื่องการออก
โฉนดที่ดินล่าช้าเพราะไม่ใช่งานหลักของหน่วยงานนั้น จึงเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้งานออกโฉนดที่ดินค้าง 

 (5)  คณะกรรมการร่วมไม่ตัดสินใจซึ่งที่เป็นปัญหา คือ สถานีพัฒนาที่ดิน ที่ดูแล เขตป่า
ไม้ถาวรที่จะต้องส่งให้ส่วนกลางเป็นผู้ตรวจสอบก่อนตัดสินใจ 

3) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ 
 (1)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกคน มีหน้าที่รับคำขอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งการให้บริการประชาชนประจำวันมีงานต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จึงไม่มีเวลาไป
ดำเนินการเพื่อตรวจสอบงานออกโฉนดที่ดินที่รับมาจากฝ่ายรังวัดในช่วงเวลาราชการ เจ้ าหน้าที่จึง
ต้องบริหารเวลาในช่วงเย็นก่อนกลับบ้านเพื่อพิจารณางานออกโฉนดที่ดิน 

 (2)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน มีประสบการณ์เรื่องการออกโฉนดที่ดินต่างกันมากบ้างน้อย
บ้าง ซึ่งงานออกโฉนดที่ดินบางรายที่มีความซับซ้อนยุ่งยากจึงล่าช้า 

 (3)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ขาดการเรียนรู้เพิ่มเติมและขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
งานออกโฉนดที่ดิน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบรูปแผนที่การรังวัด 
เจ้าหน้าที่ควรได้มีการเรียนรู้ เพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านออกโฉนดที่ดินได้เร็วขึ้น 

4. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ข้อมูลบัญชีงานค้างไม่สามารถติดตามเรื่องได้ เนื่องจากบัญชีงานค้างไม่ได้อัพเดท

ขั้นตอนงานให้เป็นปัจจุบัน บัญชีงานค้างดำเนินการที่มีบันทึกอยู่นั้นจะมีข้อมูลเพียง ชื่อผู้ขอออกโฉนด
ที่ดิน ออกโดยอาศัยหลักฐานอะไร วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ แต่ไม่ทราบได้ว่าเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ
ขั้นตอนใด เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเรื่องจะทราบเพียงคนเดียวแต่ไม่ได้บันทึกหมายเหตุในบัญชีงาน
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ค้าง เพื่อให้ผู้อื่นทราบและช่วยกันติดตามงานรวมทั้งข้อมูลหลายเรื่องไม่เป็นปัจจุบัน จึงควรปรับปรุง
ระบบข้อมูลให้ช่วยในการติดตามงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดินต่อไป 

กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
ผู้อำนวยการโครงการ ได้เสนอแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันและแนวทางที่เสนอ

ควรเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยการประมวลมาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
ออกโฉนดที่ดิน ที่ผ่านมาและขอให้สมาชิกโครงการแสดงความเห็นร่วมกันถึงความเป็นไปได้ของ 
แนวทางแก้ไข สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหางานค้างการออกโฉนดที่ดิน มีดังนี้ 

1)  กรณีออกโฉนดที่ดิน ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ให้ประสานสำนักงานทรัพยากร ทางทะเล
และชายฝั่ง การทำหนังสือเพื่อตรวจสอบเขตป่าชายเลนและอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศควรใช้
หนังสือเพียงฉบับเดียว คือ การระบุในหนังสือว่าขอให้ตรวจสอบเขตป่าชายเลนและหากปรากฏว่าอยู่
ในเขตหรือคาบเกี ่ยวขอให้อ ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศมาในคราวเด ียวกัน เพื ่อนำเสนอ
คณะกรรมการป้องการการบุกรุกป่าชายเลน เป็นการลดการโต้ตอบหนังสือระหว่างหน่วยงานและเมื่อ
ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น จัดเอกสารประกอบให้ครบถ้วนก่อนส่งให้
กลุ่มงานวิชาการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ 

2)  กรณีที ่ดินอยู ่ในเขตป่าฯ ให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน  เช่น 
เอกสารการได้มาก่อนเขตป่าและควรแจ้งประธานคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน เพื่อนัดเดือนละ
สองราย 

3)  กรณีออกโฉนดที่ดิน ในเขตที่ดินของรัฐ ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ เมื่อได้รับให้รีบเร่งพิจารณาเสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนาม 

4)  กรณีออกโฉนดที่ดิน ที่ได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิมคณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อที่เกิน
จากหลักฐานเดิม ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการที่ทำงานภายในสำนักงานทั้งหมดควรเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้งและนัดประชุมครั้งละ 3 ถึง 4 ราย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแปลง
ข้างเคียงรอบแปลเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาได้ง่ายขึ้น 

5)  กรณีการออกโฉนดที่ดิน แล้วมีการโต้แย้งสิทธิในที่ดินโดยปกติมีระยะเวลาเร่งรัดอยู่แล้ว
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบว่าเรื่องดำเนินการไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม่ 

6)  กรณีออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. 1 ที่ต้องร้องศาลหากได้ข้อมูลจากกรมที่ดิน
ครบถ้วนให้เร่งส่งแบบรายงานให้ศาลพิจารณา 

7)  กรณีบัญชีงานค้างด้านออกโฉนดที่ดิน ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลการออกโฉนดที่ดิน ให้มี
รายงานความคืบหน้าถึงขั้นตอนปัจจุบันของแต่ละเรื่องเพ่ือให้สามารถติดตามงานได้ง่ายและต้องมีการ
ตรวจสอบปรับปรุงทุกทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง 
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8)  กรณีงานออกโฉนดที ่ด ิน ที ่ต้องส่งให้ฝ่ายรังวัดตรวจสอบหรือแก้ไขในกรณีต่าง ๆ 
ผู้อำนวยการโครงการได้ประสานเบื้องต้นขอให้ช่างรังวัดเร่งรัดงานแก้ไขตามนโยบายกรมที่ดินและให้
จัดทำบัญชีแยกไว้อีกหนึ่งบัญชีเพ่ือสะดวกในการติดตาม 

9)  การออกโฉนดที่ดิน ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและการรังวัด จึงควรให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในสำนักงาน 

10)  ขอให้เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าหมายการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเสนองานออกโฉนดที่ดิน อย่าง
น้อยต้องนำงานค้างก่อนปีงบประมาณ 63 สัปดาห์ละ 3 เรื่อง 
 

บทสรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา 
1) ปัญหาด้านระบบงาน 

 ข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณาไม่ชัดเจนการออกโฉนดที่ดิน ต้องดำเนินการภายใต้ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จึงต้องมีข้อมูลชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้โฉนดที่ดินถูกต้องและชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น ต้องมีหลักฐานที่ดินเดิม ที่ดินต้องอยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้อยู่นอกเขตพื้นที่สงวนไว้
เพื่อการสาธารณประโยชน์ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องกันหลาย ขั้นตอน ทำให้ใช้
เวลามาก จึงจะออกโฉนดที่ดินได้ 
 (1)  ขั้นตอนของแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน บางเรื่องมีกระบวนการมากกว่าปกติ เช่น ที่ดิน
ที่คาบเกี่ยวกับป่าไม้ ที่ดินในเขตป่าชายเลน ที่ดินที่รังวัดแล้วได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม เป็นต้น ซึ่ง
การต้องรอให้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดงานค้างการออกโฉนดที่ดิน 

 (2)  ต้องร่วมกันทำหลายคนหลายหน่วยงาน กระบวนการทำงานจากจุดเริ่มต้นจนถึง
จุดสิ้นสุด จะต้องผ่านเจ้าหน้าที่หลายคน หลายหน่วยงาน กระบวนงานหลายขั้นตอน ต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด แต่กระบวนงานภายในสำนักงานที่ดินอาจปรับปรุงเพ่ือลดขั้นตอนได้ 

 (3)  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตอบหนังสือสอบถามช้า การออกโฉนดที่ดินหลายเรื่อง มี
ส่วนเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่น เช่น ป่าไม้ ป่าชายเลน อำเภอ เทศบาล ธนารักษ์ กรมเจ้าท่า เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละส่วนราชการก็มีงานประจำของตนเองอยู่แล้ว การตรวจสอบเพื่อตอบหนังสือเรื่องการ
ออกโฉนดที่ดินล่าช้า เพราะไม่ใช่งานหลักของหน่วยงานนั้น จึงเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้งานออกโฉนด
ที่ดินค้าง 
 (4)  คณะกรรมการร่วมไม่ตัดสินใจ ซึ่งที่เป็นปัญหาคือสถานีพัฒนาที่ดิน ที่ดูแล เขตป่าไม้
ถาวร ที่จะต้องส่งให้ส่วนกลางเป็นผู้ตรวจสอบก่อนตัดสินใจ  
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2) ปัญหาด้านบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 (1)  คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกโฉนดที่ดิน ให้ความเห็นล่าช้า เนื่องจาก
คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกหลายหน่วยงาน การจัดประชุมจึงต้องใช้ระยะเวลา ความเห็นที่
ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน จึงล่าช้าไปด้วย 

 (2)  ฝ่ายรังวัดรับเรื่องออกโฉนดที่ดิน จากฝ่ายทะเบียนเพื่อแก้ไขงานออกโฉนดที่ดิน ที่
เกิดความผิดพลาดจากการรังวัดจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมาย ไม่สามารถทำได้
ทันที เนื่องจากช่างรังวัดมีคิวการรังวัดอยู่แล้ว ไม่สามารถนำเรื่องออกโฉนดที่ดินที่ต้องแก้ไขมาทำการ
รังวัดโดยแทรกคิวงานอ่ืนได้ ซึ่งจะทำให้งานรังวัดเสียทั้งระบบ ทำให้งานออกโฉนดที่ดินล่าช้าไปด้วย 

3) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที ่
(1)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกคน มีหน้าที่รับคำขอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งการให้บริการประชาชนประจำวันมีงานต่อเนื่องตลอดทั้งวัน จึงไม่มีเวลาไป
ดำเนินการเพื่อตรวจสอบงานออกโฉนดที่ดิน ที่รับมาจากฝ่ายรังวัดในช่วงเวลาราชการ เจ้าหน้ าที่จึง
ต้องบริหารเวลาในช่วงเย็นก่อนกลับบ้านเพื่อพิจารณางานออกโฉนดที่ดิน 

(2)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน มีประสบการณ์เรื่องการออกโฉนดที่ดินต่างกัน มากบ้างน้อย
บ้าง ซึ่งงานออกโฉนดที่ดินบางรายที่มีความซับซ้อนยุ่งยากจึงล่าช้า 

(3)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ขาดการเรียนรู้เพิ่มเติมและขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
งานออกโฉนดที่ดิน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบรูปแผนที่การรังวัด เจ้า
หน้ที่ควรได้มีการเรียนรู้ เพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านออกโฉนดที่ดินได้เร็วขึ้น 

4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
ข้อมูลบัญชีงานค้างไม่สามารถติดตามเรื่องได้ เนื่องจากบัญชีงานค้างไม่ได้อัพเดทขั้นตอนงาน

ให้เป็นปัจจุบัน บัญชีงานค้างดำเนินการที่มีบันทึกอยู่นั้นจะมีข้อมูลเพียง ชื่อผู้ขอออกโฉนดที่ดิน ออก
โดยอาศัยหลักฐานอะไร วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ แต่ไม่ทราบได้ว่าเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอน
ใด เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเรื่องจะทราบเพียงคนเดียวแต่ไม่ได้บันทึกหมายเหตุในบัญชีงานค้าง 
เพ่ือให้ผู้อื่นทราบและช่วยกันติดตามงานรวมทั้งข้อมูลหลายเรื่องไม่เป็นปัจจุบัน จึงควรปรับปรุงระบบ
ข้อมูลให้ช่วยในการติดตามงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดินต่อไป 

กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการออกโฉนดที่ดิน 
 1) การปรับปรุงกระบวนงาน 

(1)  กรณีออกโฉนดที่ดินที่ได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อที่
เกินจากหลักฐานเดิม ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการที่ทำงานภายในสำนักงานทั้งหมดควรเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและนัดประชุมครั้งละ 3 ถึง 4 ราย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียม
แปลงข้างเคียงรอบแปลงเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาได้ง่ายและเร็วขึ้น 
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(2)  กรณีออกโฉนดที่ดิน ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนให้ประสานสำนักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง การทำหนังสือเพ่ือตรวจสอบเขตป่าชายเลนและอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศควรใช้
หนังสือเพียงฉบับเดียว คือ การระบุในหนังสือว่าขอให้ตรวจสอบเขตป่าชายเลนและหากปรากฏว่าอยู่
ในเขตหรือคาบเกี่ยวขอให้อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศมาในคราวเดียวกันเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการ
ป้องการการบุกรุกป่าชายเลน เป็นการลดการโต้ตอบหนังสือระหว่างหน่วยงานและเมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น จัดเอกสารประกอบให้ครบถ้วนก่อนส่ง ให้กลุ่มงาน
วิชาการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

การจัดทำบัญชีงานค้างด้านออกโฉนดที่ดิน ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลการออกโฉนดที่ดิน ให้มี
รายงานความคืบหน้าถึงขั้นตอนปัจจุบันของแต่ละเรื่องเพ่ือให้สามารถติดตามงานได้ง่ายและต้องมีการ
ตรวจสอบปรับปรุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3) การปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
การให้เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าหมายการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเสนองานออกโฉนดที่ดิน อย่างน้อย

ต้องนำงานค้างก่อนปีงบประมาณ 63 มีพิจารณาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 เรื่องต่อคน 
4) การพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากการออกโฉนดที่ดิน ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการรังวัดรวมทั้งประสบการณ์

ในการทำงาน จึงควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในสำนักงาน ซึ่งจากการทดลองปฏิบัติ 
วิธีการเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 
1)  การทำโครงการของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการนำเอาความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นมา

แก้ไขปรับปรุงการทำงาน เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนางานได้ตรงเป้าหมายและสามารถปฏิบัติงานได้
จริงเพราะผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขร่วมกันสอดคล้องกับ
แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation) 

2)  เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรโดยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการ
แนะนำประสบการณ์ในการทำงานเกิดความเข้าใจต่อกัน 

3)  หากการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่โครงการเสนอเกิดผลสำเร็จ วิธีปรับปรุงงานโดย
กระบวนการเรียนรู้จากปฏิบัติงานจะเป็นต้นแบบเพื่อนำไปปรับปรุงงานในสาขาอ่ืน ๆ  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนคว้าอิสระ เรื่อง การเพิ่มความรวดเร็วในงานด้านออกโฉนดที่ดินของฝ่ายทะเบียน 
สำนักงานที่ดินจังหวัดสราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาจาก รศ.ดร.ปกรณ์  
ปรียากร อาจารยที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาใหความรู ให้คำปรึกษา และขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน
ตอการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบขอบกพรองจนทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ตลอดจนใหกําลังใจ
แกผู้เขียนด้วยดีเสมอมา ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร พร้อมให้แง่คิดมุมที่หลากหลายในการ
ปรับแก้งานวิจัยให้มีความสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้นำมาใช้และ
อ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน  ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี) รุ ่น 28 ทุกคน 
สำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณบุคลากรในสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกท่านที่ได้สละเวลาใหความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมดำเนินโครงการ เพ่ือเป็นขอมูลในการศึกษา  

ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความสำเร็จนี้ให้แก่บิดา มารดา และสมาชิกใน
ครอบครัวที่คอยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งให้แก่ผู้ เขียนมาโดยตลอดจน
ทำให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ศักดิ์ดาธร โชติกมาศ* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม                
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชน 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 336 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี                  
มีอาชีพเป็นเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 
 ข้อมูลเก ี ่ยวกับปัจจัยส่งเสร ิมการมีส ่วนร่วม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความตระหนัก                          
ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ในภาพรวม         
อยู ่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ ่ง และมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล          
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน 
ประชาชนมีส่วนร่วมระดับมากในด้านผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในระดับน้อยในด้านการประเมินผล 
ด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ตามลำดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วม         
ของประชาชนในการบร ิหารงานขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาวง อำเภอบ ้านตาขุน                        
จ ังหวัดสุราษฎร์ธาน ี พบว่า เพศที ่ต ่างก ันมีส ่วนร ่วมในด้านการปฏิบ ัต ิการและมีส ่วนร ่วม                         
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อายุที ่ต ่างกันมีส่วนร่วมในภาพรวมและและในรายด้านแตกต่างกัน                     
อาชีพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในภาพรวมและและในรายด้านแตกต่างกัน ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพ้ืนที่                  
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ศักดิ์ดาธร โชติกมาศ* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม                
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชน 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 336 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี                  
มีอาชีพเป็นเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 
 ข้อมูลเก ี ่ยวกับปัจจัยส่งเสร ิมการมีส ่วนร่วม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความตระหนัก                          
ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ในภาพรวม         
อยู ่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ ่ง และมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล          
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน 
ประชาชนมีส่วนร่วมระดับมากในด้านผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในระดับน้อยในด้านการประเมินผล 
ด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ตามลำดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วม         
ของประชาชนในการบร ิหารงานขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาวง อำเภอบ ้านตาขุน                        
จ ังหวัดสุราษฎร์ธาน ี พบว่า เพศที ่ต ่างก ันมีส ่วนร ่วมในด้านการปฏิบ ัต ิการและมีส ่วนร ่วม                         
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อายุที ่ต ่างกันมีส่วนร่วมในภาพรวมและและในรายด้านแตกต่างกัน                     
อาชีพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในภาพรวมและและในรายด้านแตกต่างกัน ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพ้ืนที่                  
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แตกต่างกันมีส่วนร่วมในภาพรวมและและในรายด้านแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .05 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับระดับการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จั งหวัดสุราษฎร์ธานี                 
พบว่า ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับระดับ                    
การมีส่วนร่วมในด้านประเมินผลในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับ                 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในภาพรวมในระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน และการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม                        
ในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านประเมินผลและด้านการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับด้านผลประโยชน์ในระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน       
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงาน 
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บทนำ 
 

 “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความจำเป็น              
ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศได้สะท้อนเจตนารมณ์           
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริห ารงานภาครัฐ     
ภายใต ้แนวคิดการบร ิหารภาคร ัฐแบบมีส ่วนร ่วม (Participatory Governance) และแนวคิด                  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ก็ได้ตระหนักถึงการมีส ่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมาย                  
หลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและกำหนดหน้าที่ของรัฐในการเปิดโอกาส             
ให ้ประชาชนมาม ีส ่วนร ่วม เช ่น พระราชบ ัญญัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                         
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบี ยบสำนักนายกรัฐมนตรี             
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจากนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการยังกำหัดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานของภาครัฐ การที่ภาครัฐ
เป ิดโอกาสให้ประชาชนเข้าม ีส ่วนร ่วมในการแสดงออก แสดงความคิดเห ็นเป ็นส ่วนหนึ่ ง                        
ในการตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ ย่อมสร้างความมั ่นใจให้กับภาคประชาชน                    
และการที ่ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทเช่นนั ้น ก็จะทำให้ภาครัฐปฏิบัติงานต่า ง ๆ ด้วยความ
ระมัดระวังและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อประชาชน จึงทำให้หลักการมีส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทสำคัญเพิ่มขึ้น อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ และจะเชื่อมโยงกับการรับผิดชอบกับงาน                           
การให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน และความสามารถในการปฏิบัติงาน   
ของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาความต้องการ                  
ของประชาชนมากที่สุด มีเป้าหมายในการทำงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็น              
อย่างยิ ่ง ทั้งนี ้ ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ตั ้งแต่การมีส ่วนร่วมกำหนดแผนงานโครงการ มีส ่วนร่วมดำเนินการโครงการ การติดตาม                        
และประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนถือเป็นเจ้าของชุมชน 
ย่อมเป็นเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและรวมถึงเป็นผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียในนโยบาย                     
แผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย (โกวิทย์ พวงงาม, 2552, น.5) ซึ ่งการมี                  
ส่วนร่วมของประชาชนจะส่งผลให้นโยบายและโครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ตรงกับความต้องการ    
และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ได้รับการยอมรับจากประชาชน สอดคล้องกับศักยภาพและทุนพัฒนา
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ท้องถิ่น ทำให้นโยบายหรือโครงการพัฒนานั้นสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาท้องถิ่น                
จึงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้ ในการบริหารราชการท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ ทุกคนในท้องถิ่นจะต้องเข้ามีส่วนร่วม (พชร โทพล, 2561, 
น. 4) โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
จะช่วยให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ลดการทุจริต                 
และลดความขัดแย้งในการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบทบาทหน้าที่                 
ในการพัฒนาตำบลเขาวงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ส่งเสริม                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาวงที ่ผ ่านมาแม้ว ่าผู ้บริหารจะมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการ                    
มีส่วนร่วมของประชาชนมากเพียงใด แต่การเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การดำเนินโครงการ                
หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนเขาวง เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมสภา 
การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจสอบ ควบคุมการทำงาน 
ประชาชนก็ยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อยมากหรือแทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยในบางกิจกรรม และการเข้ามี
ส่วนร่วมก็จะเป็นลักษณะกระทำเพียงฝ่ายเดียว เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ การรับบริการสาธารณะ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง              
เพื ่อเสนอเป็นสารสนเทศในการกำหนดแนวทางการส ่งเสร ิมการมีส ่วนร่วมของประชาชน                  
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 1)  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร                   
ส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับระดับการมีส่วนร่วม                  
ของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ผู้เขียนได้รวบรวมปัจจัย               
ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาซ่ึง
ประกอบไปด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่    
ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาวง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาวง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส ่วนร่วมในการปฏิบัต ิการ                  
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 
             ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
-ระยะเวลาที่อาศัย 
ในเขตพ้ืนที ่

ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

-ความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีส่วนร่วม 
-การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาวง 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีอายุตั ้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ ้นไป         
มีประชากรเป็นเพศชายจำนวน 1,032 คนและเพศหญิง จำนวน 1,068 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 
2,100 คน ผู้เขียนได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณโดยการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1974 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานนท์, 2554, น. 172) และกำหนดระดับค่าความเชื ่อมั่น              
ที่ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 336 คน และเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมพื้นที่           
จึงได้กำหนดสัดส่วนของกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยแบบโควตา (Quota Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง 
และปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมเพื่อให้มีความสมบูรณ์  และนำแบบสอบถาม            
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง             
ที่จะศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ทั้งฉบับที่ = 0.81 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้เขียนได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1) ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ
วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
 2) ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวีดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3) การวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลกับตัวแปรตาม สถิติที่ใช้คือ T-test ในกรณีที่
ตัวแปรคุณลักษณะทั่วไปส่วนบุคคลแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ F-test ในกรณีที่ตัวแปร
คุณลักษณะส่วนบุคคลแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม 
 4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความตระหนักถึง
ความสำคัญของการีส่วนร่วมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาวง กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง             
ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment) 
 5) กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ (Level of Significant) ในการศึกษาครั ้งนี้                
เท่ากับ 0.05 และ 0.01 
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ผลการศึกษา 
 

 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                  
เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ ้นไป มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกร              
มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 
 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่            
มีความตระหนักถึงความสำคัญขอองการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงมรการบริหารงาน              
ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย 
 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง พบว่า ในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย สำหรับผล
การพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากในด้านผลประโยชน์ และมีค่าเฉลี่ยน้อยในด้านการ
ประเมินผล ด้านการตัดสินใจ และด้านปฏิบัติการ ตามลำดับ 
 4) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล แสดงในตารางที่ 1 
ดังนี้ 
  



696

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

696 

ตารางที ่ 1 แสดงค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน               
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ด้านการ
ตัดสินใจ 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

ด้าน
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

เพศ 0.056 0.006* 0.721 0.057 0.009* 
อายุ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ระดับการศึกษา 0.761 0.789 0.138 0.959 0.609 
อาชีพ 0.000* 0.000* 0.001* 0.000* 0.000* 
รายได้ต่อเดือน 0.156 0.536 0.921 0.567 0.63 
ระยะเวลาที่อาศัยในเขต
พ้ืนที่ 

0.000* 0.003* 0.091* 0.000* 0.000* 

 
หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ อาชีพ ระยะเวลา
ที่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน เพศที่ต่างกันมีส่วนร่วม             
ในด้านปฏิบัติการและในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน            
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน                           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ปัจจัยส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ด้านการ
ตัดสินใจ 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

ด้าน
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ประเมินผล 

รวม 

1. ความตระหนักถึง
ความสำคัญของ 
การมีส่วนร่วม 

.164** .029 -.056 .210** .155** 

2. การบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

.279** .216** .116** .318** .366** 

 
หมายเหตุ: *  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05       

   ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง พบว่า ความตระหนักถึงความสำคัญของการ            
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงในระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน และการบริหารงานตามหลัก               
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน                
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1) ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม พบว่าประชาชนมีส่วนร่วม
อยู ่ในระดับน้อย สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากในด้านผลประโยชน์         
และมีค่าเฉลี ่ยน้อย ในด้านการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ และด้านปฏิบัติการ ตามลำดับ                     
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษลัดดาวรรณ  นนปะติ  และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์  (2559) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์ การ
บริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม ตามลำดับ  
และสอดคล้องกับลการศึกษาของ อร่าม  เพชรเรืองสุด (2551) ซึ่งทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตาม ตามลำดับ 

2) ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี                 
จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล อภิปรายได้ ดังนี้ 

เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรุต พันธุ์ไม้ 
(2559) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร              
ส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของลัดดาวรรณ                   
นนปะติ และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวั ดละมุด         
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา กสุมา เขียวเพกา (2560) ได้ศึกษา                 
การมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาท้องถ ิ ่นของประชาชนในองค์การบร ิหารส ่วนตำบลร ่อนทอง                 
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อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วม               
ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของลัดดาวรรณ                  
นนปะติ และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด                
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา  กสุมา เขียวเพกา (2560) ได้ศึกษา                
การมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาท้องถ ิ ่นของประชาชนในองค์การบร ิหารส ่วนตำบลร ่อนทอง                      
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วม            
ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ระยะเวลาที ่อาศัยในพื ้นที ่ที ่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหาร                   
ส่วนตำบลเขาวงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  ซึ ่งสอดคล้องกับ         
ผลการศึกษาของ ลัดดาวรรณ นนปะติ และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์  (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม               
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหาร                  
ส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่        
ที ่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .05 

3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อภิปรายได้ ดังนี้ 

ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับ                
ระดับการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง                    
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม มีระดับความสัมพันธ์กันในระดับต่ำในทิศทาง
เดียวกัน (r=.155) ด้านการประเมิน มีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน 
(r=.210) ด ้านการต ัดส ินใจ ม ีระด ับความสัมพ ันธ ์ในระด ับต ่ำในท ิศทางเด ียวก ัน ( r=.164)                      
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  โกสินทร์ ประกอบพร  (2562) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง ขังหวัดชุมพร พบว่าการตระหนักในปัญหา
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ยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในด้านผลประโยชน์ 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน (r=0.132) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .01 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง                
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม มีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทาง
เดียวกัน (r=.3.66) ด้านการตัดสินใจ มีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน 
(r=.279) ด้านการปฏิบัติการ มีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ำในทิศทางเดียวกัน ( r=.216) 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำในทิศทางเดียวกัน ( r=.116)              
ด ้านการประเม ิน ม ีระด ับความสัมพ ันธ ์ในระด ับค ่อนข ้างต ่ำในท ิศทางเด ียวก ัน ( r=.318)                           
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ความตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วม       
ในการบริหารงานและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง                 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล          
เขาวง  อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่าง  ๆ             
ที่จะดำเนินการให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง             
ได้แก่ การทำหนังสือแจ้งไปยังผู้นำชุมชน การประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์
ผ่านไลน์ เว็บไซต์และเฟซบุ๊คขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง รวมถึงการทำประชาคมหมู่บ้าน 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงควรมีการจัดทำคู ่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน               
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับสิทธิของตนในการเข้ามามีส่ วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วม และเผยแพร่
ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทาง 
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน และควรหาวิธีการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน โดยการให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนอย่างอิสระเพื่อเข้ามาร่วมในการบริหารงาน 
ในทุกขั้นตอน เช่น ให้แต่ละหมู่บ้านเลือกกลุ่มตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเสนอกิจกรรม โครงการที่หมู่บ้าน
ของตนมีความต้องการเพื ่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง                
เมื่อถึงห้วงเวลาในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
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ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกกลุ่มตัวแทนของตนอย่างอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาวง เพ่ือจะได้รับทราบว่าผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
ได ้ลงมติเล ือกกิจกรรมหรือโครงการใดบ้างจากแผนพัฒนาตำบลมาบรรจ ุไว ้ในข้อบัญญัติ                    
และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วย        
ทำให้การเลือกโครงการหรือกิจกรรมเข้ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีการ
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เนื ่องจากมีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์อยู่ เมื่อเข้าสู่การนำกิจกรรมหรือโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี             
มาดำเนินการ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วหากเป็นกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาก็มักจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ควรประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามี             
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย โดยการแต่งตั้งตัวแทนที่ถูกเสนอมาจากภาคประชาชน             
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง และไม่ควรแต่งตั ้งเฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที ่กลุ ่มเดิม ๆ                  
เป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื ่อเพิ ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้าง                  
เมื่อกิจกรรมหรือโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขวงควรมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานโดยมีตัวแทน จากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล             
และประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ในด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ ่งจะทำให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงและได้มีโอกาสเข้ามามสี่วน
ร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงเพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านการตัดสินใจ     
ด้านปฏิบัติการ ด้านผลประโยชน์และด้านการประเมินผล 
 4) การดำเนินการเพ่ือส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาวงควรคำนึงถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่              
ที ่แตกต่างกัน ซึ ่งมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหาร           
ส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับท่ีแตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจเกี่ยวข้องกับระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุ เป็นการศึกษาในมุมมองของผู้ให้บริการและเป็นการประเมินต้นทุน
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ช้าง และโรงพยาบาลท่าชนะ แต่ละโรงพยาบาลมีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 215.14, 211.74 และ 
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ท่าชนะ และโรงพยาบาลท่าฉาง แต่ละโรงพยาบาลมีอัตราส่วนเท่ากับ 1 : 1.491, 1 : 1.313  
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และ 1 : 1.289 ตามลำดับ และจำนวนครั้งการให้บริการที่คุ้มทุนของโรงพยาบาลที่น้อยที่สุด 3 ลำดับ 
ได้แก่ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลดอนสัก และโรงพยาบาลชัยบุร ีแต่ละโรงพยาบาลมีอัตราส่วน
เท่ากับ 1 : 0.718, 1 : 0.677 และ 1 : 0.676 ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ: บริการแพทย์แผนไทย, ต้นทุนต่อหน่วย, จุดคุ้มทุน  
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บทนำ 
 

ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พึ ่งของการแก้ปัญหาสุขภาพแต่
วิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ทั้งหมด เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แผนปัจจุบันสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะยังต้องซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์จากต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน จึงทำให้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีบทบาทในชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
เพื่อสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลกเรื่องหลักการสาธารณสุขมูลฐาน  (อรทัย รวยอาจิณ และ
กาญจนา แก้วเทพ, 2523) ในพ.ศ. 2540 เมื ่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
การแพทย์แผนไทยกลายเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ เพราะเป็นแนวทางที่
ทำให้สามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพได้ระดับหนึ่ง (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2546) 

ปัจจุบันสถานศึกษายังเปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชน สถานการณ์การขยายตัวของสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีเพ่ิม
จำนวนอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 28 แห่ง ซึ่งเป็น
สถาบันที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ ทั้งหมด 24 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ด้านการแพทย์แผนไทยจำนวน 16 แห่ง สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 8 
แห่ง และเป็นสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพอีก 2 แห่ง หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง 
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 แห่ง (สมชัย นิจพานิช, 2556, น. 69-71) เพ่ือรองรับการ
ทำงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข การจัดการเรียนการสอนมีด้วยกัน 4 ด้าน คือ ด้านเวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และหัตถเวชกรรมไทย (การนวดไทย) บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทำงานในสถานบริการของรัฐ ตั้งแต่หน่วยบริการปฐมภูมิจนกระทั่งโรงพยาบาลศูนย์มีด้วยกันหลาย
แห่ง บทบาทหน้าที่ของแพทย์แผนไทยและงานแพทย์แผนไทยจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบท
พื้นที่และความพร้อมของสถานที่นั้น ๆ ซึ่งพบว่าหากสถานบริการเริ่มเปิดให้บริการด้านการแพทย์
แผนไทย จะเริ่มเปิดให้บริการด้านการนวดไทยเป็นอันดับแรก ณ ปี  2555 มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 4,531 แห่ง จาก รพ.สต. ทั้ง
ประเทศ 9,768 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.38 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จำนวน 687 แห่งจาก รพช. 
ทั้งหมด 734 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.59 โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) / โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จำนวน 
84 แห่ง จากทั้งหมด 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.36 และโรงพยาบาลอื่น ๆ (โรงพยาบาลของรัฐนอก
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน) จำนวน 21 แห่ง (สมชัย นิจพานิช, 2556 , น. 75) จาก
ข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่อยู่ใน รพช. ซึ่งเป็นบริการระดับ
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ปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอีกด้วย 

จากการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคนให้มี
หลักประกันด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพดำเนินการทั่วประเทศใน พ.ศ. 2544 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2544) จากนโยบายดังกล่าวทำให้สถานพยาบาลในภาครัฐหลายแห่ง
จำเป็นต้องปรับตัวให้มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น โดยใช้เศรษฐศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์เพื ่อจัดสรร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข สามารถช่วยให้การดำเนินการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและช่วย
ยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น (สมคิด แก้วสนธิ และภิรมย์ กมลรัตนกุล, 2536) จึง
ต้องพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์
ต้นทุนของบริการแพทย์แผนไทย จึงควรทำการวิเคราะห์ต้นทุนของบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายวางแผนและการบริหารทรัพยากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพต่อไป 

รัฐบาลมีโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ จัดให้มีบริการ
การแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนอย่างมีระบบ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาไทยใน
การพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2540 จนมาถึงปัจจุบันมีสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐให้บริการแพทย์แผนไทย มากกว่าร้อยละ 70 โดยมีกิจกรรมหลักด้านบริการแพทย์
แผนไทย ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ และบริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ คือ ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ค่าจ้างค่าตอบแทน ค่ายาสมุนไพร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากการสนับสนุน
จากภาครัฐไม่เพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรหรือการขาดทุนในหน่วย
ราชการตามมา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดแรก ๆ ในภาคใต้ ที่เปิดบริการการแพทย์แผนไทยในระดับ
โรงพยาบาลครบทุกแห่ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาต้นทุนที่แท้จริงในด้านบริการแพทย์
แผนไทยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจากนโยบาย
ระดับประเทศ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาล 
กาญจนดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการบริการการแพทย์แผนไทย จึงมีความสนใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนงานบริการแพทย์แผนไทย เพื่อนำมา
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ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการบริการแพทย์แผนไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนบริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 

ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนบริการแพทย์แผนไทย ระดับโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

วิธีการศึกษา 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยทำการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของบริการแพทย์แผนไทยแบบย้อนหลังจากข้อมูลทุติยภูมิ ใน
ปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 เป็นการศึกษาในมุมมองของ
ผู้ให้บริการและเป็นการประเมินต้นทุนทางบัญชี โดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์โดย
เลือกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 18 โรงพยาบาล ผู้วิจัยนำข้อมูลทุติยภูมิจาก
แบบวิเคราะห์ความคุ ้มทุนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วประเมินผลเบื ้องต้นด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยแบ่งการวิเคราะห์   ดังนี ้ สถิต ิพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
ผลการศึกษา 

 
ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขของรัฐส่วนใหญ่เปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็น

ทางเลือกของการดูแลรักษาสุขภาพนอกเหนือจากการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันเพียง
อย่างเดียว ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มการเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการดูแลสุขภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของประชาชนมีมากขึ้นนั้นเอง 
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สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เปิดบริการแพทย์
แผนไทย  จึงจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เนื่องจากการพัฒนาระบบตามหลักประกันสุขภาพและงบประมาณท่ีได้รับ ทำให้ต้องวิเคราะห์
ต้นทุน และจุดคุ้มทุน เพื่อประสิทธิภาพของการบริการ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากทำให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีข้อมูลในการจัดบริการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของบริการแพทย์แผนไทย แบบ
ย้อนหลังจากข้อมูลทุติยภูมิ ในปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
เป็นการศึกษาในมุมมองของผู้ให้บริการและเป็นการประเมินต้นทุนทางบัญชี  โดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์โดยเลือกโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีข้ันตอนการดำเนินการ 
ดังนี้ ศึกษาโครงสร้างระบบการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย และกิจกรรมที่ให้บริการในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งหมด 18 โรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ โดยแบ่งเป็น 4 
ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) รายรับการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย 3) รายจ่ายการให้บริการทาง
การแพทย์แผนไทย และ 4) ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 

การจัดบริการแพทย์แผนไทยตามสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 
สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง  30 บาท) และชำระ
เงินเอง  โดยพบว่าจำนวนผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีจำนวนทั้งสิ้น 144,526 ครั้ง โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีจำนวนมารับบริการมากที่สุด 
69,946 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.40 ของจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด รองลงมาคือ สิทธิข้าราชการ 
52,669 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.44 ของจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด สำหรับสิทธิชำระเงินเองมี
จำนวนผู้รับบริการน้อยที่สุด 4,212 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 
ตามลำดับ 

การจัดบริการแพทย์แผนไทยให้แก่ผู้มารับบริการ ได้แก่ นวด ประคบ การฟื้นฟูมารดาหลัง
คลอด อบสมุนไพร ยาปรุงเฉพาะราย และยาสมุนไพรสำเร็จรูป โดยพบว่าบริการนวดและประคบ มี
จำนวนมารับบริการมากที่สุด 92,695 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.14 ของจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด  
รองลงมาคือ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป 24,810 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ17.17 ของจำนวนผู้มารับบริการ
ทั้งหมด สำหรับบริการที่น้อยที่สุด คือ ประคบสมุนไพร 1,773 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของจำนวนผู้
มารับบริการทั้งหมดตามลำดับ การจัดบริการแพทย์แผนไทยมีทั้งหมด 18 โรงพยาบาล โดยพบว่า 
ด้านบริการนวดและประคบ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ให้บริการมากที่สุด 9,512 ครั้ง รองลงมาคือ 
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โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 8,891 ครั้ง และน้อยที่สุดคือ โรงพยาบาลท่าชนะ 1,988 ครั้ง ด้านบริการ
ประคบสมุนไพร โรงพยาบาลเคียนซา ให้บริการมากที่สุด 1,174 ครั้ง รองลงมาคือ โรงพยาบาลพนม  
241 ครั ้ง และ ไม่มีบริการประคบสุมนไพร คือ โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลดอนสัก  
โรงพยาบาลเวียงสระ และโรงพยาบาลบ้านนาเดิม ด้านบริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลคีรี
รัฐนิคม ให้บริการมากที่สุด 914 ครั้ง รองลงมาคือ โรงพยาบาลพระแสง 547 ครั้ง และน้อยที่สุดคือ 
โรงพยาบาลพนม 6 ครั้ง ด้านบริการอบสมุนไพร โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ให้บริการมากที่สุด 4,836 ครั้ง 
รองลงมาคือ โรงพยาบาลพระแสง 4,254 ครั้ง และไม่มีบริการอบสุมนไพรคือ โรงพยาบาลเคียนซา  
โรงพยาบาลดอนสัก และโรงพยาบาลท่าฉาง ด้านบริการยาปรุงเฉพาะราย โรงพยาบาลเคียนซา  
ให้บริการมากทีสุ่ด 1,392 ครั้ง รองลงมาคือ โรงพยาบาลบ้านตาขุน 487 ครั้ง และไม่มีบริการยาปรุง
เฉพาะราย โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โรงพยาบาลบ้านนาสาร  
โรงพยาบาลพุนพิน และโรงพยาบาลดอนสัก ด้านบริการยาสมุนไพรสำเร็จรูป โรงพยาบาลเคียนซา 
ให้บริการมากที ่ส ุด 3,090 ครั ้ง รองลงมาคือ โรงพยาบาลพุนพิน 2,618  ครั ้ง และน้อยที ่สุด  
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม  157 ครั้ง 

รายรับของโรงพยาบาลชุมชนมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ จากบริการนวดและประคบ ประคบ
สมุนไพร การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด อบสมุนไพร ยาปรุงเฉพาะราย ยาสมุนไพรสำเร็จรูป ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียม และรายรับอื่น ๆ โดยพบว่ารายรับจากบริการนวดและประคบ ได้รับเป็นจำนวน
เงินมากที่สุด 13,791,377 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.81 ของรายรับทั้งหมด รองลงมาคือ รายรับอื่น ๆ  
3,151,814 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของรายรับทั้งหมด และบริการประคบสมุนไพร ได้รับเป็น
จำนวนเง ินน้อยที ่ส ุด 171,466 บาท คิดเป ็นร ้อยละ 0.74 67 ของรายร ับทั ้งหมดตามลำดับ  
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้รับเป็นจำนวนเงินมากที่สุด  2,334,013 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของ
รายรับทั้งหมด รองลงมาคือ โรงพยาบาลบ้านตาขุน 2,240,582 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของรายรับ
ทั้งหมด และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ได้รับเป็นจำนวนเงินน้อยที่สุด 566,921 บาท คิดเป็นร้อยละ  
2.46 ของรายรับทั้งหมดตามลำดับ 

ต้นทุนการให้บริการแพทย์แผนไทย ดังนี้ เงินเดือน/ค่าตอบแทนบุคลากร ค่ายาสมุนไพร  ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวัสดุทางการแพทย์  ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้สอย  โดยพบว่า เงินเดือน/
ค่าตอบแทนบุคลากร มากที ่ส ุด 19,020,695 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.98 ของต้นทุนทั ้งหมด  
รองลงมาคือ ค่ายาสมุนไพร 2,010,994 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.20 ของต้นทุนทั้งหมด และค่าวัสดุทาง
การแพทย์น้อยที่สุด 63,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของต้นทุนทั้งหมดตามลำดับ โรงพยาบาลท่า
โรงช้าง มีต้นทุนการให้บริการแพทย์แผนไทยมากที่สุด 2,989,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของ
ต้นทุนทั้งหมด รองลงมาคือ โรงพยาบาลพระแสง 1,806,894 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.26 ของต้นทุน
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ทั้งหมด และโรงพยาบาลไชยา มีต้นทุนการให้บริการแพทย์แผนไทยน้อยที่สุด 548,329 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.51 ของต้นทุนทั้งหมดตามลำดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการแพทย์แผนไทย พบว่า ผลการดำเนินงาน
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมทั้งหมด
เท่ากับ 21,867,419 พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยบริการเท่ากับ 151.30 บาท โดยโรงพยาบาลท่าชนะ มี
ต้นทุนต่อหน่วยบริการมากที่สุด เท่ากับ 215.14 บาท รองลงมาคือ โรงพยาบาลบ้านตาขุน 211.74 
บาท และโรงพยาบาลดอนสัก ต้นทุนต่อหน่วยบริการน้อยที่สุด เท่ากับ 64.21 บาท ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลรายรับต่อจำนวนครั้งบริการแพทย์แผนไทยตามสิทธิการรักษาของผู้มารับ
บริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม ชำระเงินเอง และสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) โดยรายรับจากบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 17,392,211 บาท เมื่อแยกรายรับต่อครั้งการให้บริการ สิทธิข้าราชการ 
มีรายรับต่อครั้งมากที่สุด คือ 214.82 บาท รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม 208.23 บาท และสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายรับต่อครั้งน้อยที่สุด คือ 24.81 บาท ตามลำดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนระหว่างจำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วคุ้มทุนต่อจำนวนครั้งที่
ให้บริการจริง พบว่า โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.860 เมื่อจำแนก
อัตราส่วนระหว่างจำนวนครั ้งที ่ให้บริการแล้วคุ ้มทุนต่อจำนวนครั ้งที ่ให้บริการจริง ของแต่ละ
โรงพยาบาลมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลดอนสัก และโรงพยาบาล
ชัยบุรี แต่ละโรงพยาบาลมีอัตราส่วนเท่ากับ 1.480, 1.477 และ 1.392 ตามลำดับ และโรงพยาบาลที่
น้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง และโรงพยาบาลวิภาวดี แต่ละ
โรงพยาบาลมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.776, 0.762 และ 0.671 ตามลำดับ 

จุดคุ้มทุนของแต่ละโรงพยาบาล สามารถหาได้จากรายรับทั้งหมดหารด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งจะได้ค่าท่ีมากน้อยแตกต่างกัน แล้วแต่ขนาดและการให้บริการ ซึ่งไม่
สามารถนำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโรงพยาบาลได้ จึงนำมาเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนความคุ้มทุน 

โดยอัตราส่วนความคุ้มทุนนี้ได้มาจาก จำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วคุ้มทุน (รายรับทั้งหมดหาร
ด้วยต้นทุนต่อหน่วย) ต่อจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง ซึ่งสามารถแปรผล ได้ดังนี้  

ค่ามากกว่า 1 แสดงว่า จำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วคุ้มทุนน้อยกว่าจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง 
หมายความว่า จำนวนครั้งที่ให้บริการจริงที่มากกว่านั้นเป็นกำไรของโรงพยาบาล 

ค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า จำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วค้มทุนเท่ากับจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง 
หมายความว่า โรงพยาบาลเท่าทุน 
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ค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า จำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วค้มทุนมากกว่าจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง 
หมายความว่า จำนวนครั้งที่ให้บริการจริงที่น้อยกว่านั้นทำให้โรงพยาบาลขาดทุน 

โดย 10 จาก 18 โรงพยาบาล มีอัตราส่วนระหว่างจำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วคุ้มทุน ต่อ
จำนวนครั้งที่ให้บริการจริง มากกว่า 1 หรือหมายถึง โรงพยาบาลทั้ง 10 โรงพยาบาลนี้ได้กำไรจากการ
ให้บริการแพทย์แผนไทยในปีงบประมาณ 2562 

ส่วนอีก 8 โรงพยาบาลที่อัตราส่วนระหว่างจำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วคุ้มทุน ต่อจำนวนครั้งที่
ให้บริการจริง น้อยกว่า 1 หรือหมายถึง โรงพยาบาลเหล่านี้ขาดทุนจากการให้บริการแพทย์แผนไทย
ในปีงบประมาณ 2562 จึงควรเพิ ่มการให้บริการในสิทธิข้าราชการและประกันสังคมให้มากขึ้น 
เนื่องจากรายรับต่อครั้งการให้บริการสูงกว่าสิทธิอื่น ๆ และเพิ่มบริการการให้บริการการฟื้นฟูมารดา
หลังคลอด และบริการยาปรุงเฉพาะรายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรายรับต่อครั้งการให้บริการสูงกว่าสทิธิ
อ่ืน ๆ เช่นกัน ดังตารางที่ 4.10 และ 4.11 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนำมาใช้ประเมินต้นทุนต่อครั้ง และ 

จุดคุ้มทุนการให้บริการแพทย์แผนไทย วิธีการได้มาต้นทุน และจุดคุ้มทุน คำนวณต้นทุนต่อครั้งจาก
ต้นทุนทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน/ค่าตอบแทน ค่ายาสมุนไพร ค่าสาธาณูปโภค ค่าวัสดุทาง
การแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้สอย ส่วนจำนวนครั้งการให้บริการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 
การนวด การประคบ การอบสมุนไพร การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด และยาสมุนไพร และคำนวณ
จุดคุ้มทุน คำนวณเป็นอัตราส่วนจำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วคุ้มทุนต่อจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง ผล
การศึกษาที่สำคัญพบว่า ต้นทุนต่อครั้งแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะบริบทของโรงพยาบาล จำนวน
ทรัพยากร จำนวนผู้รับบริการ และสิทธิการรักษา 

ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริการแพทย์แผนไทย มาจากค่าจ้างและค่าตอบแทน เนื่องจากการ
ให้บริการใช้อุปกรณ์เครื่องมือน้อย ส่วนใหญ่มาจากกำลังคน ส่วนผู้รับบริการส่วนใหญ่ ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิข้าราชการ บริการที่รับบริการมากที่สุด คือ บริการนวดและ
ประคบ และรายรับส่วนใหญ่มากจากบริการนวดและประคบเช่นกัน แต่เมื่อแยกรายรับตามสิทธิการ
รักษาต่อครั้ง สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับเพียง 24.81 บาท ในขณะสิทธิข้าราชการไดร้ับ  
214.82 ทำให้หน่วยบริการที่ให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวนมาก มีต้นทุนต่อหน่วย
สูง และจุดคุ้มทุนต่ำตามไปด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย และจุดคุ้มทุนบริการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 
2562 เป็นการศึกษา พบว่า ปัญหาการจ่ายเงินแต่ละกองทุนสิทธิการรักษาที่แตกต่างกัน มีผลโดยตรง
ต่อการให้บริการของหน่วยบริการ ทั้งต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน จึงควรมีการแก้ปัญหาการจ่ายเงิน
แต่ละกองทุนว่าจะจ่ายอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งต้องมีข้อมูลที่ดีพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

จากผลการศึกษา หากสามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของหน่วยบริการได้ ควรนำข้อมูลที่
ได้มาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องต้นทุน การจ่ายเงินและการจัดบริการแพทย์แผนไทย และเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการต่อไป 

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนบริการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ต้นทุนของโรงพยาบาลสูงกว่ารายรับทั้งหมด และสูงกว่าอัตรา
ชดเชยที่ได้รับจากกองทุนต่าง ๆ ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ควรตระหนัก
และให้ความสำคัญกับการใช้บริการตามความจำเป็นและการให้บริการที่คำนึงถึงต้นทุนที่ต่ำและ
คุณค่าแก่ผู้รับบริการสูงสุด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอ่ืน ที่มีบริบทการให้บริการ

ใกล้เคียงกัน เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี  เชียงราย และปราจีนบุรี 

2) ควรทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุน เป็นระยะสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็น
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนและให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
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การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสอาดเผดมิวิทยา จังหวัดชุมพร 

      ศุภลักษณ์ ทองพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 โดยจำแนกตามเพศ กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเร ียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2563 ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
สลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 174 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรของ Yamane′ 
ด้วยความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ )05.( =  โดยแบ่งเป็นนักเรียนหญิง 87 คน และนักเรียนชาย  
87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามข้อมูล ระดับความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของนักเรียน และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย  
ในตนเองของนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เกี่ยวกับ
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน รวม 6 ด้าน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน  2 สถิติ คือ คะแนน
เฉลี่ย )(x  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน .).( DS  การเปรียบเทียบระดับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนจำแนกตามเพศ ใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าวิกฤตที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาด

เผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  
และด้านความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสอาดเผดมิวิทยา จังหวัดชุมพร 

      ศุภลักษณ์ ทองพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
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เฉลี่ย )(x  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน .).( DS  การเปรียบเทียบระดับความมีวินัยในตนเองของ
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เผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  
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2) ผลการเปรียบเทียบระดับความมีวินัยในตนเอง โดยจำแนกตามเพศ พบว่า ความมีวินัย 
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ที่มีเพศต่างกันทั้งโดยรวม  
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05.  โดยค่าเฉลี่ยเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 
ทุกด้าน 
 
คำสำคัญ: ความมีวินัยในตนเอง, นักเรียนมัธยม, มัธยมศึกษาปีที่ 3, โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา  
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บทนำ 
  

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกล้วนเป็น
ความเจริญทางด้านวัตถุ การรับเอาค่านิยมตะวันตกท่ีเน้นในเรื่องของวัตถุเข้ามาแทนที่ คนเริ่มเห็นแก่
ความสะดวกสบาย ฟุ่มเฟือย ย่อหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม มีความเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และขาด
ระเบียบวินัย ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ต่าง  ๆ ในประเทศ จากที่กล่าวมา จะเห็นว่า
ทางด้านจิตใจนั้นไม่ได้เจริญควบคู่กันกับวัตถุเลย จากความไม่สมดุลกันระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุ
กับจิตใจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม ความเสื่อมโทรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังจะเห็นได้
จากสื่อต่าง ๆ เช่น การลักทรัพย์ การปล้นจี้ การแก่งแย่ง คดโกง และรวมถึงปัญหาอาชญากรรมทำให้
ค่านิยมท่ีดีของสังคมไทยที่ยึดมันในคำสอนทางพุทธศาสนาและคุณธรรมที่ดีงาม ความพอใจ ไม่ยึดติด
กับวัตถุได้ถูกละเลยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ สถานศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปเริ่มให้
ความเอาใจใส่ต่อการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอย่างจริงจัง 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญ
กาวน. การให้การศึกษาจัดเป็นการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมิใช่เพียงแต่ให้
การศึกษาเพื่อมุ่งให้เกิดคนเก่งด้านปัญญาเพียงอย่างเดียว ควรพัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปพร้อมกันทั้ง
ด้านจิตใจ และสังคม เด็กเม่ือเติบโตจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติสามารถทำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นั้นย่อมอาศัยการอบรมเลี้ยงดู จากครอบครัวโดยมีโรงเรียนเป็นแหล่ง
ส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนปัญญา รวมทั้งอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กล่าวว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2546, น. 5) จากการติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาพบว่านักเรียน มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ซึ่งสร้าง
ความลำบากใจให้แก่ ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง การไม่ตั้งใจเรียน การหนีเรียน การแต่งกายผิด
ระเบียบ การรวมตัวเป็นแก๊ง การแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมตามสถานที่ต่าง ๆ การยกพวกเข้าชกต่อย
กัน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอาจทำให้เกิดอารมณ์รุนแรง
และมีปัญหา ในการปรับตัว เนื่องจากการพัฒนาทางร่างกาย การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนทั้งเพื่อนเพศ
เดียวกันและเพื่อนต่างเพศ ความล้มเหลวทางการเรียนการขาดความรัก ความเข้าใจจากทางบ้าน 
(ประดิษฐ์ ป้องเขตร , 2556, น. 1) ดังนั ้น การศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการอบรมกล่อมเกลา
บุคลากรของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ ความฉลาด และเป็นคนดีคนเก่ง มีสุขภาพร่างกาย
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สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไปอยู่ในสังคมโลกที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2543, น. 3) สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ระบุว่า “มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนด
จุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์” (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545, น. 4) 

ในสังคมท่ีมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนั้น การพัฒนา
เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ประการเกื้อหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนาจำเป็นต้อง
อาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพ
ทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง  
ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้อง
ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของคำว่า “วินัยในตนเอง” 

วินัยในตนเองเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะจะทำให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้
ด้วยความสุข วินัยในตนเองนี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ทุกคนควรสร้างขึ้นสำหรับบังคับพฤติกรรม
ของตนเอง ทำให้คนเราบรรลุจุดหมายของชีวิตประสบความสุขความเจริญในชีวิต จึงเป็นวินัยที่ครูควร
สร้างสรรค์ให้เกิดแก่เด็กในระดับมัธยมศึกษา เพราะถ้าเด็กมีวินัยในตนเองนั้นจะทำให้เด็กได้ควบคุม
พฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงามและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จึงต้องดำเนินการฝึกให้
เกิดผลอย่างจริงจัง เด็กนั้นนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศหากไม่ได้เตรียมพัฒนา
เด็กให้เป็นทรัพยากรที่ดีแล้วการพัฒนาประเทศอาจจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่ จะเห็นได้ว่าความมีวินัย  
ในตนเองเป็นลักษณะที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชน เมื่อเยาวชนมีวินัยในตนเองเป็นพื้นฐานและ 
มีวินัยต่อสังคมผลที่สุดก็จะวินัยต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมซึ ่งจะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า  
มากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปิดสอน
นักเรียนระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษามีเป้าหมาย ที่จะ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข จากข้อมูลงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พบว่า 
นักเรียนบางส่วน ผิดวินัย ผิดระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาโรงเรียน
สาย ไม่ตั้งใจเรียน ขาดคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงมี ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตัวนักเรียนเอง และ
ครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่มีวินัย ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่าพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ
ถดถอย ของคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง 6 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ความรับผิดชอบ 
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นักเรียน ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติน.ที่ที่ได้รับมอบหมาย ขาดความละเอียดรอบคอบ ไม่ตรงต่อเวลา 
ละทิ้ง และหลีกเลี่ยงงานโดยขาดความเพียรพยายาม 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง นักเรียนไม่กล้า
แสดงออก ทั้งการคิด การพูด และการกระทำ เมื่อออกไปทำกิจกรรมนักเรียนมักตื่นเต้น วิตกกังวล  
ในความสามารถของตนเอง 3) ความเป็นผู้นำ นักเรียนไม่กล้าตัดสินใจเมื่อได้รับมอบหมายงาน เวลา
ทำงานจะเกี่ยงงานกันทำ ไม่ฟังเหตุผลของผู้ร่วมงาน และยังขาดการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจลงมือทำ 
4) ความอดทน นักเรียนขาดความอดทนอดกลั้น มักแสดงอาการหวั่นไหว ยังไม่สามารถควบคุม  
การกระทำของตน ให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมสามารถยอมรับได้โดยการใช้สติปัญญาควบคุมตนเองให้
อยู่ในอำนาจของเหตุผลได้ 5) ความซื่อสัตย์ นักเรียนบางคนเมื่อได้รับมอบหมายการบ้านจะไม่ทำ
การบ้านด้วยตนเอง 6) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม นักเรียนส่วนมากยังไม่รู้จักควบคุม
จิตใจและอารมณ์ให้อยู่ในกรอบและระเบียบที่ดีงามได้ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง 
อยากรู้อยากลอง ขาดความมีวินัย ในตนเอง จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (โรงเรียน
สอาดเผดิมวิทยา, 2561) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความตระหนัก และเข้าใจปัญหาดังกล่าวข้างต้น และมี
ความสนใจที่จะศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักเรียนระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการศึกษาครั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปสร้างกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาการมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
ด้านพฤติกรรมและด้านความประพฤติของนักเรียนโดยตรงต่อไป 
 

คำถามการวิจัย 
 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับใด 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีวินัยในตนเอง จำแนกตามเพศ

แตกต่างหรือไม ่
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
ความหมายของวินัยในตนเอง  
คําว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, น. 744) หมายถึง การอยู่ใน

ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับปฏิบัติ 
โคร์ว และโคร์ว (Crow and Crow, 1962) ได้ให้ความหมายว่า วินัย หมายถึง การช่วยให้  

เด็กได้พัฒนาเกี่ยวกับความมีวินัยแห่งตน คือ ไม่ได้มุ่งเพียงแต่ว่าให้เด็กปฏิบัติตามระเบียบวินัยต่าง  ๆ 
เท่านั้น แต่มุ่งให้เด็กได้มีการพัฒนาในการควบคุมตนเอง 

กูด (Good, 1959, p. 176) ได้ให้ความหมายของคำว่าวินัยในตนเอง หมายถึง การบังคับ 
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลแต่ไม่ได้บังคับจากภายนอก แต่เป็นการบังคับด้วยอำนาจภายในของ
บุคคลนั้นเอง และเป็นการเรียนรู้ หรือยอมรับในคุณค่าอันใดอันหนึ่ง ซึ่งทำให้บุคคลสามารถบังคับ  
พฤติกรรมของตนเองได้  

ออซูเบล (Ausubel, 1972, pp. 189-190) กล่าวว่า วินัย หมายถึง การกำหนดมาตรฐาน
ภายนอกต่างๆ ขึ้น เพื่อควบคุมการกระทำของบุคคลนั้นมีตั้งแต่การกระทำตามใจตนเองโดยไม่มี
กฎเกณฑ์อะไรเลยไปจนถึงเผด็จการ ถ้าอำนาจการควบคุมการกระทำของบุคคลให้เป็นไปตามวินัยที่  
กำหนดไว้เกิดข้ึนจากภายในตัวเขาเอง เรียกว่า วินัยในตนเอง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538, น. 59) กล่าวว่า วินัยในตนเอง คือ ความสามารถของบุคคล 
ในการที่จะให้รางวัลตนเอง เมื่อทำดีและลงโทษเมื่อทำชั่ว ซึ่งเป็นความสามารถในการควบคุมตนเอง  
หรือความสามารถในการที่จะยืนหยัดเป็นตัวของตัวเอง  

ปรีชา ธรรมา (2546, น. 33) ให้ความหมายของความมีวินัยในตนเอง หมายถึง การควบคุม 
พฤติกรรมของบุคคลด้วยความสามารถของตนเองได้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายอันเป็นที่ยอมรับ  
โดยงดเว้นหรือระงับยับยั้งการกระทำอันไม่เหมาะสมและนำตนไปสู่การกระทำอันเหมาะสมยิ่งขึ้น  

จากที ่กล่าวมาสรุปได้ว ่า วินัยในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลแต่ละบุคคล  
ที่สามารถควบคุม อารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวังไว้ โดยเกิดความสำนึก
ว่าเป็นค่านิยมที่ดีงาม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง  
การมีวินัยในตนเอง เป็นคุณสมบัติสำคัญที่บุคคลควรจะมีเพราะผู้ที ่มีวินัยในตนเองจะมี  

จริยธรรมและประพฤติตนอย่างมีเหตุผล ไม่ก่อความวุ่นวายแก่สังคม การศึกษาทฤษฎีที่ว่าด้วยการเกิด
วินัยในตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ทราบว่าวินัยในตนเองมีที่มาอย่างไร เพื่อจะได้ปลูกฝังและ  
พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ ซึ ่งดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538, น. 63-68) ได้อธิบายถึง ทฤษฎี 
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การเกิดวินัยในตนเอง โดยยึดแนวทฤษฎีที่สำคัญ 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) ซึ่งว่า
ด้วยการกำเนิดของการควบคุมตนเองหรือความมีวินัยในตนเอง และทฤษฎีของเพคและเฮวิด (Peck 
and Havighurst) ซึ่งว่าด้วย การพัฒนาการของแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเอง 
โดยยึดการควบคุมของอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้เป็นหลัก ซึ่งมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้ 

 1) ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mowrer)  
 การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลนั้น นักจิตวิทยาทั้งหลายเชื่อว่าจะต้องมีพื้นฐานมา

ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา สิ่งที่สำคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับทารก 
หรือผู้เลี้ยงดูอันจะเป็นทางนำไปสู่ความสามารถในการให้รางวัลตนเองหรือความสามารถควบคุม
ตนเองได้หรือเมื่อโตขึ้น ซึ่งเมาเรอร์ได้อธิบายว่า ทารกหรือเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้เลี้ยงดูตนเอง โดยที่
การเรียนรู้นี้จะเกิดในสภาพอันเหมาะสมเท่านั้น การเรียนรู้ของเด็กทารกหรือเด็กนั้น จะเกิดขึ้นหลาย
ระดับและมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 (1) บุคคลที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของทารกหรือเด็ก คือ บิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดู 
ซ่ึงเป็นผู้มา บำบัดความต้องการของทารก เช่น หิวก็ได้ดื่มนม ร้อนก็ได้อาบน้ำ ยุงกัดก็มีผู้ปัดให้ ฯลฯ 
เมื่อทารกได้รับการบำบัดความต้องการก็จะรู้สึกสบาย พอใจ และมีความสุข ความรู้สึกของทารกนี้จะ
รุนแรงมาก และตรึงอยู่ในสำนึกของทารกไปจนเติบโตขึ้น การที่ทารกได้รับการบำบัดความต้องการจน
รู้สึก สบาย พอใจและมีความสุขนั้น สิ่งที่เกิดควบคู่กับเหตุการณ์อยู่เสมอทุกครั้ง ก็คือการปรากฏตัว
ของ บิดา มารดาหรือผู้เลี้ยงดู ในขณะที่มาปรนนิบัติเด็ก การบำบัดความต้องการของตนกับบิดา
มารดา หรือผู้เลี้ยงดูเป็นสิ่งที่ควบคู่กันเสมอในการรับรู้ของเด็ก    จึงถ่ายทอดมายังบิดา มารดา ทำให้
การปรากฏตัวของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูตน นั่นก็คือ บุคคลที่สำคัญต่อการเรียนรู้เริ่มแรกของทารก
หรือ เด็ก ก็คือ ผู้เลี้ยงเด็กหรือทารก ซึ่งเป็นบิดามารดา หรือผู้อื่นก็ได้ 

 (2) ความรักและความผูกพันของเด็ก นำไปสู่การปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอน
หรือการเลียนแบบผู้ที่ตนรักและพอใจ กล่าวคือ จากความรักและพอใจของเด็กที่มีต่อบิดามารดาหรือ
ผู้เลี้ยงดู จึงทำให้เมื่อบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูมีการอบรมสั่งสอนเด็ก หรือมีการกระทำหรือพูดจา
อย่างไรเด็กก็จะเกิดการทำตามหรือเลียนแบบคำพูดหรือการกระทำตามที่ บิดามารดาหรือผู้ดูแล 
สั่งสอน หรือตามที่เห็นบิดา มารดาหรือผู้เลี้ยงดูกระทำ ซึ่งการกระทำของเด็กเช่นนี้จะทำให้เขาเกิด
ความสุข ความพอใจได้เอง อันเป็นลักษณะการให้รางวัลและชมเชยตนเอง โดยบุคคลไม่ได้หวังผลจาก
ภายนอกการ เลียนแบบผู้เลี้ยงดูตนของเด็กจะทำทั้งทางที่ดีและไม่ดีเท่ากัน ตราบเท่าที่ลักษณะนั้น
เป็นลักษณะของผู้ที่ตนรักและพอใจ เช่น ถ้าเด็กเห็นผู้เลี้ยงดูสูบบุหรี่เสมอ เมื่อเด็กสูบบุหรี่บ้างก็จะเกิด
ความสุขและพอใจ เพราะเป็นลักษณะของผู้ที่ตนรัก และพอใจมาก่อนความสามารถในการให้รางวัล
ตนเองนี้ 
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 เมาเรอร์เชื่อว่า เป็นลักษณะที่แสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตของบุคคลนั้น
โดยจะเกิดขึ้นในเด็ก ปกติที่มีอายุประมาณ 8-10 ขวบ และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ ฉะนั้น ผู้ที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตอย่างสมบูรณ์ จึงจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะควบคุมตนให้
ปฏิบัติตนอย่างมี เหตุผลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในการโต้ตอบเมื่อเกิดความคับข้องใจ เมื่อเกิด
ความกลัว ในการมี ความรัก และในการมีอารมณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ส่วนผู้ที่ขาดวินัยในตนเองหรือขาดการ
ควบคุมตนเองก็เพราะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วัยทารก จึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจใน
การกระทำและกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองอยู่เสมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเป็นอาชญา
กรเรื้อรังหมด โอกาสที่จะแก้ไข  

 ดังนั้น จากทฤษฎีของเมาเรอร์ แสดงให้เห็นว่า การเกิดวินัยในตนเองจนเป็นผู้ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิตนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอย่างมีความสุข ความอบอุ่นและ
ผ่านการอบรมสั่งสอน หรือ การเลียนแบบที่ดีจากผู้ที่เลี้ยงตนเอง จึงจะพัฒนามาเป็นลักษณะที่เด่นชัด
ในจิตสำนึกของบุคคลนั้น และกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องมีเหตุผลของบุคคลนั้น 

 2) ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของเพคและเฮวิคเฮิสต์  
(Peck and Havighurst) ซึ่งการควบคุมของอีโก้ (Ego-Control) และการควบคุมของซุปเปอร์อีโก้ 
(Super Ego-Control) ร่วมกันช่วยให้เกิดความต้องการแสดงพฤติกรรมเพื่อผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผล  
นักทฤษฎีทั้งสองเห็นว่าพลังควบคุมของอีโก้และซุปเปอร์อีโก้ในบุคคลจะมีมากหรือน้อยก็ได้ และ  
บุคคลแต่ละคนจะมีพลังควบคุมของอีโก้และซุปเปอร์อีโก้ในระดับที ่ไม่เท่ากัน อันเนื ่องมาจาก  
การได้รับ ความรู้ทางจริยศึกษาที่ทำให้ทราบถึงผลที่จะเกิดจากการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละ
บุคคลจะมีระดับไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลไปยังความมีวินัยในตนเองหรือการควบคุมของอีโก้ และ
ซุปเปอร์อีโก้ที่ต่างระดับกัน ดังนั้น นักทฤษฎีทั้งสองจึงจำแนกลักษณะของบุคคลออกเป็น 5 ประเภท 
ดังนี้ คือ  

 (1) พวกปราศจากจริยธรรม (Amoral Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุม
ของอีโก้และซุปเปอร์อีโก้ที่น้อยมาก โดยบุคคลจะเป็นผู้ที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ ตัวฝ่าย
เดียว โดยที่ไม่เรียนรู ้ที ่จะให้แก่ผู ้อื ่น เป็นผู ้ที ่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และจะกระทำการ  
ต่าง ๆ อย่างไม่ไตร่ตรอง บุคคลประเภทนี้ถูกควบคุมโดยความเห็นแก่ตัวของตนเอง และเป็นผู้ที่ขาด
ความมีวินัยในตนเองหรือมีน้อยมาก 

 (2) พวกเอาแต่ได้ (Expedient Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของ 
อีโก้น้อยแต่พลังควบคุมซุปเปอร์อีโก้มีมากขึ้น แต่ก็ยังจัดอยู่ในประเภทปานกลางค่อนข้างน้อย บุคคล
ประเภทนี้ยังจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและกระทำทุกอย่างเพื่อความพอใจ และผลได้ของตนเอง  
เป็นคนที่ไม่จริงใจ จะยอมอยู่ใต้การควบคุมของผู้ที่มีอำนาจถ้าจะทำให้เขาได้รับผลที่ต้องการได้  
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เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองน้อย ลักษณะนี้จะปรากฏตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตัว
ไปจนตลอดชีวิต 

 (3) พวกคล้อยตาม (Conforming Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุม 
ของอีโก้น้อยเหมือนคน 2 ประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์มีมากกว่า คือ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างมากคนพวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตามผู้อ่ืนโดยไม่ต้องไตร่ตรองบุคคล ประเภทนี้
อยู่ภายใต้การควบคุมของสังคมและกลุ่มเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองปานกลางแต่ไม่แน่นอน  

 (4) พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล (Irrational Conscientious Person) หมายถึง 
บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก้ในระดับปานกลาง แต่มีพลังควบคุมซุปเปอร์อีโก้มีมาก จะเป็นผู้ท่ี
ยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมทางสังคมเข้าไป เป็นลักษณะของตนเองจะเป็นผู้ที่ทำตามกฎเกณฑ์ และ
กฎหมายอย่างยึดมั่นและมีศรัทธา เป็นผู้ที่ถูกควบคุมโดยค่านิยม และปทัสถานของสังคม เป็นผู้ที่มี
วินัยในตนเองค่อนข้างมากแต่ยังไม่สมบูรณ์ บุคคลประเภทนี้จะทำตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยเห็นว่า
กฎเกณฑ์นั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ แม้จะเกิดผลเสียหายแก่ผู้อื่น ก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้จะเป็นหลัก
ของชุมชนเพราะมีความม่ันคงในความเชื่อและการกระทำ คนอ่ืนเห็นได้ง่าย แต่การขาดความยืดหยุ่น
อย่างมีเหตุผลของคนประเภทนี้จึงยังเป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม 

 (5) พวกเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล (Rational Altruistic Person) คือ บุคคลที่
มีพลังควบคุมอีโก้มีมาก และพลังควบคุมซุปเปอร์อีโก้ก็มากด้วย จนเกิดสมดุลระหว่างการปฏิบัติตน 
ตามกฎเกณฑ์ของสังคม และความสมเหตุสมผลโดยเห็นแก่ผู้อื่นทั่วไปเป็นหลัก บุคคลประเภทนี้มี
ความสามารถควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล มิได้ตกอยู่ในอิทธิพลของกลุ่มในสังคม หรืออยู่ใต้อิทธิพล
ของกฎเกณฑ์อย่างปราศจากเหตุผล เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองสูงมาก จะเป็นผู้ที่ตระหนักถึงผลของการ
กระทำของตนต่อผู้อ่ืนก่อนจะทำอะไรต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผลเพ่ือผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือกับสังคม 
มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไป มีความต้องการที่จะเสียสละและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม บุคคลประเภทนี้มีไม่มากนักในแต่ละสังคมแต่นักทฤษฎีทั้งสองเชื่อว่า เป็น
บุคลิกภาพที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดของมนุษย์ 

 3) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg’s Moral Development 
Theory)  

 การพัฒนาทางจริยธรรม หมายความถึง การเจริญเติบโตในการเข้าสังคมของเด็ก  
ประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนที่มีต่อบุคคลอ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม จุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาทางจริยธรรมหรือศีลธรรม คือ การที่บุคคลจะทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญ  
ทั้งทางวัตถุจิตใจในกลุ่มของตนในสังคมหรือในโลกโดยส่วนรวม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2521, น. 15) 
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พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ระดับ แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ตามลักษณะ 
การให้เหตุผลทางจริยธรรมได้ ดังนี้ (พัชรี สวนแก้ว, 2545, น. 106-107) 

 (1) ระดับที ่ 1 ระดับก่อนเกณฑ์ (Preconventional Level) ระดับนี ้บุคคล
สนองตอบ ต่อกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้โดยผู้มีอำนาจเหนือตน จะเลือกทำพฤติกรรม เฉพาะที่เป็น
ประโยชน์ต่อ ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น ในระดับนี้เป็นระดับจริยธรรมของเด็กวัย 
2-10 ปี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ  

 ขั้นที่ 1 หลบหลีกการถูกลงโทษ (The Punishment and Obedience Orientation) 
ผู้ที่มีจริยธรรมขั้นนี้โดยทั่วไปแล้วอายุจะต่ำกว่า 7 ขวบ ลงมา และจะมีพฤติกรรมต่างๆในลักษณะที่มุ่ง
หลบหลีกไม่ให้ตนเองต้องถูกลงโทษเพราะกลัวว่าตนเองจะเจ็บหรือลำบากเด็กจะยอมทำตามคำสั่ง 
หรือกฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่เพราะ ไม่ต้องการให้ตนถูกลงโทษมากกว่าอย่างอ่ืน 

 ข ั ้นท ี ่  2 ข ั ้นย ึดหล ักการแสวงหารางว ัล (The Instrumental Relativist 
Orientation) ผู ้ที ่มีจริยธรรมในขั ้นนี้โดยทั ่วไปจะมีอายุระหว่าง 7-10 ปี เขาจะมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมก็มีสาเหตุ มาจากต้องการได้รับผลประโยชน์ และเลือกกระทำพฤติกรรมจริยธรรม ในส่วนที่
จะนำความพอใจ ความสุขหรือประโยชน์สุขมาสู่ตน เริ่มพยายามทำเพ่ือต้องการรางวัล  

 (2) ระดับที่ 2 ระดับทำตามเกณฑ์ (Conventional Level) ระดับนี้เป็นระดับ
ที่ กระทำตามความคาดหวังของบุคคลอื่น การตำหนิและยกย่องชมเชยจากสังคมเป็นสิ่งที่ควบคุม
ความประพฤติ มีการกระทำตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ ของตน ระดับนี้ยังต้องควบคุมจากภายนอก
แต่ยังมีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถแสดงบทบาทที่สังคมต้องการได้ ระดับนี้เป็น
ระดับจริยธรรมของเด็กวัย 10-16 ปี แบ่งอออกเป็น 2 ขั้น คือ 

 ขั ้นที ่ 3 หลักการทำตามผู ้อ ื ่นเห็นชอบ (The Interpersonal Concordat 
Orientation) ผู้มีจริยธรรมในขั้นนี้มีอายุประมาณ 10-13 ปี ผู้มีจริยธรรมในขั้นนี้มุ่งที่จะทำให้ผู้อ่ืน
พอใจ  เพื่อให้เขายอมรับเข้าเป็นพวก ชอบคล้อยตามคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนทำตามแบบแผนคนส่วน
ใหญ่ยึดถือ  

 ขั้นที่ 4 ขั้นหลักการทำตามน.ที่ทางสังคม (The Law and Order Orientation) 
ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้มีอายุประมาณ 13-16 ปี เขาจะรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนและสามารถทำตาม 
หน้าที่ของตนตามเกณฑ์ที่สังคมกำหนด อาศัยหลักความเหมาะสมของบทบาทของตน เขาจะเคารพ
กฎหมายผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ ถือว่ามีจริยธรรมที่ดีพอสมควร 

 (3) ระดับที ่ 3 ระดับเหนือเกณฑ์ (Postconventional Level) ระดับนี ้เป็น
ระดับที่มีจริยธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่เพียงส่วนย่อยและมักจะมีในอายุ 16 ปีขึ้นไป 
ระดับนี้มี การตัดสินข้อขัดแย้งด้วยการนำความคิดตรึกตรองด้วยตนเอง แล้วตัดสินใจไปตามแต่ว่าจะ
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เน้นความสำคัญของสิ่งใดมากกว่า การยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  จริยธรรม 
ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ 

 ขั้นที่ 5 ขั้นยึดหลักตามคำมั่นสัญญา (The Social Contract Legalistic Orientation) 
ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ยดึมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
แต่ยังเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อได้ใช้วิจารญาณด้วยเหตุผลที่จะทำให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม  

 ขั้นที่ 6 ขั้นยึดหลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle 
Orientation) พัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูงสุดนี้ จะพบในผู้ใหญ่ที่มีความเจริญทางสติปัญญามี  
ประสบการณ์ และความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นสากล จึงมีความคิดที่
กว้างไกลไปกว่ากลุ่มและสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เป็นบุคคลที่มีอุดมคติมีความสมเหตุสมผลคำนึงถึง 
ความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน 

 4) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)  
 เพียเจท์ เป็นบุคคลแรกที่ศึกษาเรื่องจริยธรรมของเด็ก เขาอธิบายว่า จริยธรรมจะ

แฝงอยู่ใน กฎเกณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดและในการเล่นเกมส์ต่างๆ ของเด็กจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบ
ซับซ้อน แอบแฝงอยู่ในการเล่นเกมส์นั้น  

 เพียเจท์ ได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับกฎเกณฑ์ของการเล่นของเด็กว่ามี 2 อย่าง คือ  
 (1) การฝึกหัดตามกฎเกณฑ์ ซึ ่งอยู ่ในช่วงอายุก่อน 8 ปี ระยะนี ้เด็กจะยึด

กฎเกณฑ์ภายนอก นั่นคือ พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็ก กฎเกณฑ์จะมีลักษณะตายตัว เด็กจะไม่คำนึงถึงแรงจูงใจต่างๆ หรือเหตุของการ
กระทำ 

 (2) ความสำนึกในกฎเกณฑ์ เด็กเริ่มมีกฎเกณฑ์ของตนเอง ระยะนี้พัฒนาการ
ทางจริยธรรม เริ่มก้าวไปสู่ระดับที่มีความคิดเป็นของตนเองในลักษณะของการคิดถึงความยุติธรรม 
คิดถึงเหตุและผลของการกระทำ 

 ระยะฝึกหัดตามกฎเกณฑ์แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ  
 ขั้นที่ 1 เด็กพยายามทำตามอย่างคนอ่ืน เพราะยังไม่รู้จักกฎเกณฑ์การเล่น  
 ขั้นที่ 2 เด็กจะยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง พฤตกรรมจะเกิดมาจากตนเองรวมกับ

การตามอย่างคนอ่ืนที่เล่นเป็น การเล่นจะมุ่งเอาชนะ  
 ขั ้นที ่ 3 เด็กเกิดความร่วมมือในระหว่างผู ้เล่น ความสนใจจะอยู ่ที ่การเล่นตาม

กฎเกณฑ์ไม่มุ่งแต่เอาชนะ 
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 ขั ้นที ่ 4 เด็กนอกจากจะมีความร่วมมือในการเล่นตามกฎเกณฑ์แล้วยังทำตาม
กฎเกณฑ์ด้วย ความรู้สึกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง 

 เพียเจท์ กล่าวว่า การที ่เด็กพัฒนาจากการรับกฎเกณฑ์ที ่ตายตัวจากอิทธิพล
ภายนอกมาเป็น กฎเกณฑ์ของตนเองได้ เนื่องจากพัฒนาการทางสติปัญญา ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
เพ่ือน และอายุ  

 ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เล่น หรือทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อนจะทำให้เด็ก 
มีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงมากขึ้น ทำให้รู้จักควบคุมตนเอง และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
สังคมยอมรับได ้โดยผู้ใหญ่ต้องชี้แจงเหตุผล และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กด้วยเช่นกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยในตนเอง   
ความมีวินัยเกิดได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ (พล แสงสว่าง, 2529, น. 16) วินัยที่เกิดจากสังคม

ภายนอก หรือผู ้อื ่นที่เป็นผู้ควบคุมให้มีวินัยเป็นการกระทำตามกฎระเบียบข้อบังคับ โดยได้รับ  
การแนะนำชี้แนะ บอกกล่าว สั่ง หรือข้อบังคับ เพื่อให้ปฏิบัติตนอย่างถูกกต้อง เหมาะสมในสังคม  
การแนะนำบอกกล่าวอย่างมีเหตุผลช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ นำไปสู่ความเคยชินที่ดี 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของจริยธรรมที่จะนำไปสู่การมีวินัยในตนเองเรียกว่า “วินัยภายนอก”  

วินัยที่เกิดจากบุคคลผู้นั้นเอง เป็นผู้ควบคุมให้เกิดวินัย เป็นการตัดสินใจและเลือกกระทำด้วย
ความสมัครใจของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากความเคยชินที่มีความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อหรือจริยธรรม  
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือแก้ปัญหาของส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

พล แสงสว่าง (2529, น. 4–6) ได้เสนอแนวคิดในการเสริมสร้างวินัยมีอยู่ 2 แนว คือ  
1)  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบังคับ หรือลงโทษเพ่ือการเสริมสร้างหรือรักษาวินัย  
2)  แนวคิดท่ีไม่ใช้การลงโทษในการเสริมสร้างหรือรักษาวินัย  
แนวความคิดนี้ถือว่าจุดมุ่งหมายของการมีวินัยคือ การทำให้คนมีความประพฤติดี คนจะมี

ความประพฤติดีก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมประจำใจ และนับถือเกียรติของตนเองด้วย ดังนั้น ถ้าเราคิดว่าเรา
เป็นคนดี เป็นคนที่มีเกียรติ ก็ย่อมจะไม่ทำให้สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเราเอง คนทำ
ดีก็เพราะรักที ่จะทำดีไม่ใช่เกรงกลัวอำนาจภายนอก การมุ่ งให้คนรักษาเกียรติของตนเองเป็น
จุดมุ่งหมายของการสร้างวินัย จุดสำคัญในการสร้างความมีวินัยให้แก่เด็ก คือ ผู้ใหญ่จะต้องพยายาม
สร้างความคิดของเด็กที่มีต่อตนเองว่า เป็นคนดีมีคุณค่าเท่าเทียมกับคนอื่น ซึ่งถ้าปลูกฝังได้สำเร็จ 
ความคิดนั้นจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน และจะมุ่งม่ันรักษาเกียรติประวัติ
ของตนให้ดีอยู่เสมอตลอดไปในชีวิตของเขา 
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ตลอดระยะเวลาที่เด็กค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นมานั้น ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองว่า เป็นคนมี  
ค่าเพียงใดหรือไม่นั ้น จะค่อยๆ เกิดมากขึ ้นตามลำดับ และที่มาของการที ่เด็กแต่ละคนจ ะเกิด
ความรู้สึกต่อตนเองไปในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุสำคัญ 4 ประการ คือ  

1) สาเหตุจากความซาบซึ้งหรือความประทับใจที่เด็กได้รับมาจากคนอ่ืน  
2) สาเหตุจากประสบการณ์ของเด็กที่สะสมไว้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา  
3) สาเหตุจากความสามารถของเขาที่ยกระดับชีวิตไปสู่จุดหมายตามท่ีมุ่งหวังไว้  
4) สาเหตุจากขีดความสามารถที่จะประเมินการกระทำของตนเองตามมาตรฐานเบื้องต้นท่ี

กำหนดไว้ด้วยตนเองซึ่งแต่ละข้อมีรายละเอียดที่ควรสนใจดังต่อไปนี้ 
 (1) ความประทับใจที่เด็กแต่ละคนได้รับจากคนอื่น โดยเฉพาะคนที่มีความสำคัญต่อตัว
เด็กเองนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง คำติ-ชม การยอมรับหรือไม่ยอมรับในการกระทำต่าง ๆ ของเด็ก
ความเอื้ออาทรต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การให้เด็กมีโอกาสได้ร่วมหรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
ทั้งหมดเหล่านี้มอีิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวคิดของเด็กที่มีต่อตนเอง และตีราคาตนเองว่าเป็นคนมีคุณค่า
เพียงใด การที่เด็กแต่ละคนจะรู้ว่าตนเองเป็นคนขี้อายหรือไม่ เกียจคร้านหรือไม่ ประณีตหรือไม่ตั้งใจ
ทำงานการหรือไม่ หรือเป็นเด็กซนหรือไม่เพียงใดนั้น มิได้เกิดจากการที่เด็กวิเคราะห์ตัวของเขาเองแต่
อย่างใดแต่เกิดจากการติ-ชม ของคนอื่น ๆ ที่กระทำต่อตัวเขามากกว่าคำติ-ชม ของผู้คนรอบตัว
โดยเฉพาะคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเขา เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
เด็ก ไม่ว่าจะกระทำต่อตัวเขาโดยตรงหรือไม่ 
 (2) ประสบการณ์ที่สะสมมาในชีวิตของเด็ก ได้แก่ ประสบการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จที่
เด็กได้รับมาในชีวิตของเขาในขณะที่เด็ก ๆ ต้องเผชิญกับชีวิตในโลกที่กว้างขวางใหญ่โตกว่า ครอบครัว
ของเขาอย่างมากมายนั้น เด็กแต่ละคนจะเกิดความรู้สึกที่จะต้องเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ชัย
ชนะในชีวิตในหลายๆ เรื่อง เด็กที่มีรูปร่างน.ตา และแนวทางที่ช่วยให้เขาได้รับความประทับใจไป
ในทางที่ดีอยู่เสมอนั้น ย่อมจะเห็นตนเองแตกต่างไปจากคนอื่น ๆ ที่พบแต่ความไม่สนใจใยดี และการ
ขัดขวางต่าง ๆ อยู่เสมอ เขาอาจจะไม่รู้สึกซึ้งนักว่าอะไรที่ทำให้เขาได้รับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นนั้น 
แต่ความสำเร็จที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับมาตลอดเวลาในชีวิตของเขานั้น จะเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิด
รูปแบบความรู้สึกต่อตนเองของเด็กไปในทางที่ดี ผลของความรู้สึกดังกล่าวที่สะสมมาเรื่อย  ๆ นั้น 
นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของความคิดที่มีต่อตนเองว่า เป็นคนมีคุณค่าหรือไม่ 
 (3) ความสามารถของเด็กที่จะยกระดับชีวิตของตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูก กำหนด
ไว้ซึ่งมีผลอย่างสำคัญต่อการที่จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกในคุณค่าของตนเองนี้ ได้แก่  ความสามารถ
ของเด็กในการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีถูกกำหนด และยัดเยียดไว้ให้เด็กต้อง ก้าวไปให้ถึงการ
ที่เด็กถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะทำอะไรๆ ได้ทุกอย่างนั้น  ย่อมจะทำให้เกิด
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ความรู้สึกในคุณค่าของตนเองต่ำลงไป เพราะแม้แต่เด็ก ๆ ก็ยังรู้สึกว่า เป็นหน้าที่ที่ จะต้องยกระดับ
ชีวิตไปสู่ระดับที่มุ่งหวังหรือที่มีมาตรฐาน ดังนั้น ในเรื่องนี้บิดามารดาจึงไม่ควรมอบหมายการงานให้
เด็กในระดับที่สูงและตายตัวเกินไปนัก และควรให้โอกาสบุตรหลานของตนได้ตัดสินใจของเขาเองด้วย
ค่านิยมท่ีเขามีอยู่ก็จะช่วยทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น 
 (4) ขีดความสามารถ ที่จะประเมินการกระทำของตนเองตามมาตรฐานที่ตนกำหนดขึ้ น
ตามความเป็นจริง เด็ก ๆ จะขาดความมั่นใจในตนเองและความรู้สึกในคุณค่าที่ตนมีอยู่จนกว่าเขาจะ
กำหนดมาตรฐานเบื้องต้นตามความเป็นจริงได้ด้วยตนเอง และใช้มาตรฐานนั้นสำหรับประเมินการ
กระทำของตนได้ มาตรฐานที่เด็กกำหนดได้พอเหมาะแก่ตนเองนั้น จะช่วยให้เขารักษาความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดไปไม่ว่าเขาจะต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการให้ข้อมูล
ย้อนกลับในด้านบวกหรือลบก็ตาม ในเรื่องนี้เด็กที่ยังเล็กมาก ๆ จะไม่มีความสามารถถึงระดับที่จะทำได้ 
แต่เขาก็สามารถจะรับความช่วยเหลือให้รู้จักพิจารณาตัดสินใจที่จะเลือกทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ตามความสามารถของเขาซึ่งย่อมจะมีความหมายต่อหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมๆ กันด้วย 

ในสถานศึกษาผู ้บริหารและครูต่างก็มีวินัยวางไว้เพื ่อเป็นรูปแบบในการปฏิบัติ และมี   
“การรักษาวินัย” การรักษาวินัยมีหมายถึง (พล แสงสว่าง, 2529, น. 15)  

1) ระวัง ได้แก่ การเอาใจใส่ไม่ละเลย  
2) ดูแล ได้แก่ การตรวจสอบ กำกับ ตรวจตรา  
3) ป้องกัน ได้แก่ การกระทำในทางท่ีจะขจัดเหตุที่ทำให้กระทำผิดวินัย  
4) เยียวยา ได้แก่ การแก้ไขและปรับปรุงหรือส่งเสริมให้มีวินัยดีขึ้น  
การเสริมสร้างวินัยของตนเอง มีวิธีง่ายๆ ที่จะปฏิบัติ คือ  
1) เรียนรู้และเข้าใจโดยแจ่มแจ้งถึงวินัยขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่ว่า ให้ปฏิบัติอย่างไรและ

ห้ามอะไร  
2) สำนึกในหน้าที่ว่าจะต้องทำตามแบบอย่าง หรือต้องรักษาวินัยขององค์การนั้น  
3) ตระหนักในความสำคัญของวินัยว่า วินัยจะสร้างความดี ความเจริญ และความสำคัญ  

ให้แก่ตนเอง และหน่วยงาน  
4) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และละเว้นการปฏิบัติในข้อห้ามโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การเสริมวินัยมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนต้องยึดเกณฑ์ 3 ประการ เป็นเป้าประสงค์ คือ  
1) วินัยจะต้องทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ หรือสร้างความเจริญ งอก

งาม ให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก 
2) วินัยจะต้องคงรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของเด็กไว้  
3) วินัยจะต้องสามารถพยุง สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ปกครองเด็กและตัวเด็กเอง 
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ได้กล่าวถึงวินัยที่ใช้กันอยู่ในโรงเรียน จัดแบ่งไว้ 3 ประเภท คือ 
1) วินัยเฉียบขาดแบบทหาร วินัยแบบนี้เป็นการใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือ นักเรียนจะทำดี

เพราะกลัวถูกลงโทษ เป็นการยับยั้งบังคับนักเรียนให้อยู่ในกรอบแบบทหาร ถ้าใครทำผิดก็ถูกลงโทษ  
2) วินัยแบบดำเนินงานให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน เป็นการจัดหา  แนวทาง

ปฏิบัติที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา การขัดขืนระเบียบ วินัย ซึ่ง
วินัยลักษณะที่ไม่สามารถจัดให้ได้ตามความพอใจของนักเรียนทุกอย่างไป  

3) วินัยที่เกิดจากการรู้จักความรับผิดชอบและเกียรติของตนเอง เป็นการพยายามสร้างให้
นักเรียนนับถือเกียรติของตน และรู้จักรับผิดชอบต่อการที่จะรักษาเกียรตินั้นไว้   

ภิญโญ สาธร (2523) แบ่งวินัยออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1)  วินัยที่ควบคุมโดยคนนอก  
 2)  วินัยที่ควบคุมโดยตนเอง 

ความจำเป็นในการสร้างวินัยได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ 
อารี รังสินันท์ (2529, น. 34) ได้กล่าวถึง ความจำเป็นของระเบียบวินัยไว้ 4 ประการ คือ  

 1) จำเป็นเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม คนจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก็ต่อเมื่อเขาได้เรียนรู้
ถึงเกณฑ์ หรือมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นเสียก่อน  
 2) จำเป็นสำหรับที่จะให้บุคคลบรรลุถึงวุฒิภาวะเด็กจะต้องพยายามสร้างบุคลิกภาพแห่ง
ความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งได้แก่การควบคุมตนเอง การพึ่งตนเอง และความอดทนและพึ่งตนเอง  และความ
อดทน หากเด็กไม่ได้รับการฝึกในด้านระเบียบวินัย เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอดทน  และ
พ่ึงตนเองได้ยาก  
 3) จำเป็นต่อการที่จะให้คนรู้รับผิดชอบชั่วดีทำในสิ่งอันควร และไม่ควรทำในสิ่ง ไม่ควร 

4) จำเป็นสำหรับความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็ก เด็กอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทำอะไร
ได้แค่ไหน เพราะขาดประสบการณ์ ระเบียบวินัยจะเป็นเกณฑ์ หรือเป็นแนวทางให้เขาปฏิบัติ  เขาจะ
สบายใจและไม่สับสนเมื่อเขาทราบว่าเขาควรจะทำอะไรเขาก็จะมีความมั่นคงในอารมณ์เกิดขึ้น  

ทิพวรรณ แสงพันธ์ (2542, น. 29) ได้กล่าวถึง ความจำเป็นของระเบียบวินัยว่า ระเบียบวินัย
มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อท้ังตนเองและสังคม เพราะบุคคลที่มีวินัยนั้นจะรู้จัก รักษาระเบียบ 
รู้จักน.ที่มีความรับผิดชอบ และควบคุมตนเอง ให้มีพฤติกรรมที่สังคมต้องการสามารถป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาความวุ่นวายได้ สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุข  

เฮอลอค (Hurlock, 1984, p. 393) มีความเห็นว่าการปลูกฝังระเบียบวินัยนั้น มีความสำคัญ
ดังนี้ 
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 1) ช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นใจโดยบอกว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ  
 2) ช่วยให้เด็กหลีกเลี ่ยงต่อความรู ้สึกผิดหรืออับอายต่อสิ ่งที ่ผิด ควรรู ้สึกที ่หลีกเลี ่ยง   
ไม่ได้นี้ จะทำให้ไม่มีความสุขและเกิดการปรับตัวที่ยาก วินัยจะช่วยให้เด็กอยู่ในมาตรฐานของสังคม  
 3) ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การประพฤติตนที่จะเป็นทางไปสู่การเป็นผู้นำที่น่ายกย่องนับถือเป็น
ข้อบ่งชี้ของความรักและการยอมรับที่สำคัญ คือการปรับตัวประสบผลสำเร็จและมีความสุข  
 4) ช่วยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงของตน ซึ่งกระตุ้นให้เด็กได้รับสิ่งที่เป็นความต้องการของเขา  
 5) ช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึก ศีลธรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการทำให้เด็กมีการตัดสินใจ และ
ควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง 

ปรีชา ธรรมา (2546, น. 33) กล่าวว่า วินัยในตนเองมีความสำคัญยิ่ง หากปราศจากการมีวินัย
ในตนเองแม้จะมีคุณธรรมหรือความรู้อันสุ่มลึกเพียงใด ก็ไม่สามารถจะยังผลอันพึงปรารถนาให้บัง
เกิดขึ ้นได้ วินัยในตนเองเป็นส่วนผสมสำคัญในการกระทำทุกอย่าง ให้เป็นผลสำเร็จ อันนับว่า   
เป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่ความมุ่งหมาย การมีวินัยในตนเองนอกจากจะเป็นการกระทำเพื่อความรู้และ
คุณธรรมภายในตัวบุคคลไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการกระทำในอีกหลาย
ประการด้วยกัน ได้แก่ เป็นการจัดระเบียบของชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความเข้าใจอันดีให้บรรลุถึง  
ความมุ่งหมายในชีวิตเป็นการกระทำที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลในอนาคตมีความดีงามมากกว่า  
สิ่งที่อยู่ใกล้ในขณะปัจจุบันและมีความดีงามน้อยกว่าเป็นการกระทำเกี่ยวกับการระงับยับยั้งความรู้สึก 
การบังคับควบคุมขจัดความอยากได้และการผัดผ่อนความพึงพอใจออกไปเป็นการเสียสละความสุข
สบายและความเพลิดเพลินใจเฉพาะหน้าตลอดจนการพิจารณาเลือกกระทำในแนวทางที่ยากกว่า
ขณะที่มีแนวทางง่ายกว่าการเปิดโอกาสให้เลือก 

จากทีก่ล่าวมานั้น ความจำเป็นและความสำคัญในการสร้างวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
วินัยในตนเองที่เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง สามารถควบคุม
ตนเองได้ วินัยในตนเองยังช่วยเป็นกรอบของการแสดงพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมอีกด้วย 

คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องของคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองนั้นได้มีผู้สรุปไว้หลายด้าน ดังต่อไปนี้ 
บารุช (Baruch, 1949, pp. 4-5) ได้ทำการศึกษาความมีวินัยในตนเอง พบว่า ผู ้ที ่มีวินัย 

ในตนเองจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีความเป็นระเบียบวินัย 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  

สุรพงษ์ ชูเดช (2542, น. 30) ได้ถึงองค์ประกอบของวินัยในตนเองไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ความ
รับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง 4) ความอดทน  
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กัลยา สุวรรณรอด (2537) ได้ศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของนักเรียน สรุปผล
การศึกษาพฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเองไว้ ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ 2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3)
ความอดทน 4) ซื่อสัตย์ 5) ตรงต่อเวลา 6) มีความเป็นผู้นำ  

ฉันทนา ภาคบงกช และคนอื่น ๆ (2539) สรุปพฤติกรรมของผู้ที่มีวินัยในตนเอง ประกอบด้วย
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 2) มีความรับผิดชอบ 3) มีความตั้งใจจริง 4) มี
ความสามารถในการควบคุมตนเอง 5) มีความเป็นผู้นํา 6) มีเหตุมีผล 7) เคารพสิทธิของผู้อื่น  

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542, น. 61) ได้กล่าวไว้ว่าผู้มีวินัยในตนเองนั้นมีพฤติกรรม ดังนี้  1) 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ความรับผิดชอบ 4) ความตั้งใจจริง 
5) ความเป็นผู้นำ 6) ความอดทน  

ออซูเบล (Ausubel, 1972, pp. 459–460) สรุปว่า ผู้มีวินัยในตนเองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1)
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 2)  ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) พึ ่งตนเอง  4) ควบคุมอารมณ์ได้  5) 
ความอดทน  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538, p. 59) กล่าวถึง ลักษณะของผู ้ที ่ม ีว ินัยในตนเอง  ว่ามี
คุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีความสามารถควบคุมอารมณ์ 2) มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม 3) ม ีความเช ื ่ อม ั ่น ในตนเอง  4) ม ีความร ับผ ิดชอบส ู ง  5) มี
ความสามารถในการชะลอความต้องการ 6) สามารถคาดหวังผลกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลัง 7) มีการ
ตั้งเป้าหมายเพ่ืออนาคต 

ณัฎฐ์พร สตาภรณ์ (2540, น. 94) ได้ศึกษาองค์ประกอบความมีวินัยในตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนทหารและนักเรียนพลเรือน ได้จำนวนองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) การ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ความรับผิดชอบ 4) ความตั้งใจจริง 
5) ความเป็นผู้นำ 6) ความอดทน  

การปลูกฝัง เสริมสร้าง พัฒนาและส่งเสริมวินัยในตนเอง 
การพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กในวัยทารก และให้แรงจูงใจทางจริยธรรมแก่

เด็กที่โตแล้ว การพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่แวดล้อมตัวเด็ก  
และต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอย่างเหมาะสมด้วย 

1) สถาบันที่มีส่วนในการพัฒนาวินัยในตนเองให้แก่เยาวชนในปัจจุบัน  ได้แก่ ครอบครัว
การศึกษาศาสนา ฯลฯ ซึ่งบุคคลต่าง ๆ ในสถาบันเหล่านี้จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการพัฒนา
วินัยในตนเองให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537, น. 9) ได้
กล่าวถึงสถาบันหรือบุคคลที่มีส่วนในการพัฒนาวินัยในตนเองให้แก่เยาวชนไทย สรุปได้ดังนี้ คือ 
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 (1) บิดา มารดา บ้านหรือสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรก
ที่ทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้ง
เรื่องระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรง โดยการอบรมสั่งสอนและทางอ้อม ซึ่งเด็กจะเฝา้
สังเกตลักษณะและการกระทำต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงดูยังต้องทำหน้าที่นี้ต่อแม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษา
อบรมในโรงเรียนระดับต่าง ๆ แล้วก็ตาม 

 (2) ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและหล่อ
หลอมจร ิยธรรมด้านต่าง  ๆ ให ้แก่เด ็กในครอบครัวเช ่นกัน  โดยปกติเด ็กจะเร ียนร ู ้ เจตคติ  
เชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่ ด้วยการสังเกตและเลียนแบบมากกว่าที่จะได้จากการฟังคำสั่งของผู้ใหญ่
โดยตรง ดังนั้น ถ้าหากผู้ใหญ่เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะ
เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่มากข้ึนเท่านั้น 

 (3) เพื่อน ๆ ของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่านิยมทางจริยธรรมด้าน 
ต่าง ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะวัยรุ่นเวลาจะทำอะไรก็มักจะคล้อยตามเพื่อนๆ  การเรียนรู้พฤติกรรมทาง
จริยธรรมของเด็กมิใช่มาจากการรับจากเพื่อนแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่ยังได้มาจากการได้ทำกิจกรรม 
ต่าง ๆ ร่วมกัน การเข้าใจกันและกันในระหว่างเด็กวัยเดียวกันเองด้วย ซึ่งเพื่อน ๆ ดังกล่าวนี้รวมท้ัง
เพ่ือนในโรงเรียนและเพ่ือนนอกโรงเรียนด้วย 

 (4) พระสงฆ์หรือผู ้นำทางจริยธรรมและคุณธรรมในหมู่บ้าน  ตำบลหรืออำเภอหรือ
ท้องถิ่นที่เด็กอยู่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ในสังคมนั้น และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรมสั่ง
สอนด้านจริยธรรมแก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์หรือผู้นำทางศาสนาใน
ท้องถิ่นนั้นจะมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังจริยธรรมด้านต่าง ๆ แก่เด็กในท้องถิ่นนั้นด้วย 

 (5) สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ บทเพลง
และหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น ต่างก็มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติตลอดจน
รูปแบบพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะวินัยในตนเอง ซึ่งถ้าสื่อสารมวลชนเหล่านี ้ไม่สนใจหรือไม่
รับผิดชอบในการปลูกฝังจริยธรรมที่ดีแก่เด็กก็ยังอาจเป็นเครื่องทำลายหรือขวางกั้นการปลูกฝังหล่อ
หลอมให้เด็กเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีงามโดยเฉพาะวินัยในตนเองด้วย 

 (6) โรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาการบริหาร
และการให้บริการต่าง ๆ ในสถานศึกษา การเป็นตัวอย่างอันดีงามของครูอาจารย์การเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจริยศึกษาคือวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา ฯลฯ ก็มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและสร้างเสริมจริยธรรมที่ดีโดยเฉพาะ
ด้านวินัยในตนเอง 
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 (7)  สถาบันอาชีพ การเข้าสู ่อาชีพใด ๆ ของบุคคลก็ย่อมมีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบ
แผนปฏิบัติ สำหรับกลุ่มอาชีพนั้น ๆ กฎเกณฑ์ระเบียบดังกล่าวนี้จะช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ปรับตัว
อยู่ร่วมในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ในที่สุด ดังนั้นสถาบันอาชีพ แต่ละอาชีพก็มีส่วนที่สำคัญต่อการ
เสริมสร้างวินัยให้กับผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว 

 (8) สถาบันการเมือง สถาบันการเมืองที่หมายถึง คณะรัฐบาลและพรรคการเมืองมีส่วน
สำคัญในฐานะเป็นองค์กรกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารประเทศ ตลอดจนการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานราชการของข้าราชการประจำให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การดำเนินงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยของคนในชาติจึงเป็นสิ่งที่สถาบันการเมืองควรเข้ามามีบทบาท โดยการ
นำมากำหนดเป็นแนวทางนโยบายการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่งๆ  นอกจากนี้ 
สำหรับตัวพรรคการเมืองเองก็ยังสามารถช่วยเสริมสร้างวินัยให้กับสมาชิกพรรคได้โดยตรงด้วยการ
กำหนดเป็นระเบียบของพรรค ในท้ายที่สุดพฤติกรรมตัวแบบของนักการเมืองที่มีการรักษาวินัยอย่าง
จริงจังก็จะช่วยให้ประชาชนทั่ว ๆ ไปในสังคมไทยยอมรับปฏิบัติตามได้เช่นกัน 

สุชา จันทน์เอม และสุรางค ์จันทน์เอม (2518, น. 195-197) ได้เสนอแนะวิธีการปลูกฝังวินัย
ในตนเองหรือการรู้จักบังคับตนเองให้แก่เด็กโดยบิดามารดาจะต้องปฏิบัติต่อไปนี้ คือ 

1) ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเด็ก 
2) วางกฎเกณฑ์ในโอกาสอ ันเหมาะสม  เม ื ่อเด ็กทำผ ิดควรอธ ิบายให ้ เด ็กเข ้ าใจ  

ถ้าจะลงโทษเด็กก็ไม่ควรจะลงโทษด้วยอารมณ์โกรธ แต่ควรลงโทษเพื่อเป็นการสั่งสอนและให้เด็ก
เข้าใจด้วยว่าทำไมเขาจึงถูกลงโทษ ควรสอนให้เด็กรู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ และบิดา
มารดาจะต้องคงเส้นคงวา 

3) ต้องยินยอมให้เด็กมีอิสระในการพัฒนาตนเองตามสมควร 
4) ต้องมีความนับถือในตัวเด็ก และยกย่องชมเชยเด็กบ้างในโอกาสอันสมควร 
5) ต้องเข้าใจถึงความสามารถของเด็กและช่วยให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่ควรจะกระทำ 
6) ควรยกบุคคลที่มีระเบียบวินัยดีมาให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 
7) ควรจะเข้าใจว่า ไม่มีใครในโลกที่จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามกฎที่ตั้งขึ้น 
ดังนั้น ควรจะสอนให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์และการใช้อำนาจต่าง ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่ง

สุขภาพจิตอันสมบูรณ์ นอกจากบิดามารดาจะปฏิบัติต่อเด็ก 7 ประการดังกล่าวแล้ว บิดามารดาหรือ
ผู้ใหญ่หรือครูที่มีน.ที่รับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็กควรจะพยายามหาทางส่งเสริมให้
เด็กรู้จักควบคุมตนเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเองอย่างดีที่สุด โดยต้องไม่ลืมว่าระเบียบวินัยเป็นส่วนช่วย
ให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งซึ่งจะทำให้ชีวิตเขาสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  เด็กจะสะสมระเบียบวินัย
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และอุดมคติที่ละน้อย ๆ จนเข้าใจความหมายได้ด้วยพลังความคิดที่เจริญงอกงามขึ้นอันจะทำให้เขา
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและช่วยตัวเองได้ในที่สุด 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538, น. 63-65) ได้เสนอแนะวิธีการปลูกฝังวินัยในตนเองให้แก่เด็ก 
ดังนี้ 

1) การอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการให้การศึกษาควรให้
การอบรมเลี้ยงดูที่ดีท่ีสุด คือ การให้ความรักและความเข้าใจเป็นเครื่องสนับสนุน อีกทั้ง มีการใช้เหตุผล
การลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย รวมทั ้งการควบคุมอย่างพอเหมาะ  ไม่บ ังคับมากเกินไป  
นั่นคือควรใช้การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

2) การฝึกอบรมเพิ่มเติมโดยการถ่ายทอดวินัยในตนเอง ให้แก่เด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม 
คือ การให้ความรู้ คำแนะนำ การลงโทษ การให้รางวัลในพฤติกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง ผู ้ใหญ่จะต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับการเลียนแบบของเด็ก 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความมีวินัย  

ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยการสร้างเครื่องมือสำหรับ
การวิจัย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับสภาพทั่วไปของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  
แบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เป็นแบบสอบถาม มาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้ง, ปฏิบัติเป็นส่วนมาก, ปฏิบัติและ
ไม่ปฏิบัติพอๆ กัน, ปฏิบัติบ้างแต่ไม่ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ และปฏิบัติน้อยที่สุดหรือไม่ปฏิบัติเลย โดยวัด
ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ความรับผิดชอบ 
 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง  
 3) ความเป็นผู้นำ 
 4) ความอดทน  
 5) ความซื่อสัตย์  
 6) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม  
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เกณฑ์การให้คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้ง   ให้ 5 คะแนน  
มีการปฏิบัติเป็นส่วนมาก    ให้ 4 คะแนน  
มีการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติพอ ๆ กัน   ให้ 3 คะแนน  
มีการปฏิบัติบ้างแต่ไม่ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่  ให้ 2 คะแนน 
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด หรือไม่ปฏิบัติเลย  ให้ 1 คะแนน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำเครื่องมือที ่สร้างขึ้นให้นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างได้ตอบ

แบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1) แจ้งการศึกษาการทำวิจัยให้กับนักเรียนในชั้นเรียนทราบ 
2) ดำเนินการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 
3) ตรวจแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้เพื่อทำ

การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน 2 สถิติ คื อ คะแนนเฉลี่ย (Arithmatic Mean: x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 120-127)  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับสูงมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับสูง 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จำแนกตามเพศ ใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าวิกฤตที (t-test) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพ้ืนฐานของระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 
โดยรวม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 มัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 โดยรวม 6 ด้าน 
 

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ปีการศึกษา 2563 

174=n  

x  ..DS  ระดับ อันดับ 

1. ความรับผิดชอบ 3.818 .646 สูง 2 
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง  3.446 .567 ปานกลาง 5 
3. ความเป็นผู้นำ 3.067 .635 ปานกลาง 6 
4. ความอดทน  3.699 .638 สูง 4 
5. ความซื่อสัตย์  3.794 .681 สูง 3 
6. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม  3.839 .723 สูง 1 

รวม 3.711 .432 สูง  
 
จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( )432...,711.3 == DSx  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สังคม ( )723...,839.3 == DSx  ด้านความรับผิดชอบ ( )646...,818.3 == DSx ด้านความ
ซื ่อส ัตย ์ ( )681...,794.3 == DSx  ด ้านความอดทน ( )638...,699.3 == DSx  ด ้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง ( )567...,466.3 == DSx  และด้านความเป็นผู้นำ ( )635...,067.3 == DSx  
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ผลการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม
เพศ ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาด

เผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 
รายด้านของนักเรียนที่มีเพศต่างกันโดยการทดสอบค่าที (Independent t-test) 

 

ความมีวินัยในตนเอง 
ของนักเรียน 

เพศหญิง 
( )87=n  

เพศชาย 
( )87=n  t  p  

x  ..DS  x  ..DS    
1. ความรับผิดชอบ 4.202 .391 3.435 .623 9.736 .000* 
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง  3.655 .452 3.237 .594 5.227 .000* 
3. ความเป็นผู้นำ 3.963 .468 3.377 .647 6.845 .000* 
4. ความอดทน  3.885 .544 3.513 .672 4.016 .000* 
5. ความซื่อสัตย์  4.237 .384 3.352 .623 11.283 .000* 
6. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ของสังคม  
4.154 .601 3.524 .610 6.368 .000* 

รวม 4.016 .277 3.406 .332 13.149 .000* 
 
หมายเหตุ: 05.* p  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่มีเพศต่างกันทั้งโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยค่าเฉลี่ยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายทุกด้าน 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา ดังนี้ 
1) ผลการศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาด

เผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่



740

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

740 
 
ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง มีเพียงด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และ
ด้านความเป็นผู้นำ อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบระดับความมีวินัยในตนเอง โดยจำแนกตามเพศ พบว่า ความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา ที่มีเพศต่างกันทั้งโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยค่าเฉลี่ยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายทุกด้าน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
การอภิปรายผลการวิจัยครั ้งน้ี ผู ้ว ิจ ัยเลือกประเด็นสำคัญที ่ค้นพบจากการศึกษาตาม

จุดมุ่งหมายของการวิจัย กรอบแนวคิด และสมมติฐานของการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนที่มุ่งเน้น
เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะครูประจำชั้นและครูผู้สอนที่ต้องมุ่งเน้นและปลูกฝังวนิัย
ในตนเองให้กับนักเรียน ดังนั้น จึงต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
มีความอดทน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมส่วน
หนึ่งของความมีวินัยในตนเอง ที่ผู้เรียนต้องมีแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือนำไปสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นที่
ยอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรรัตน์ พนัสนาชี (2557) ศึกษาวินัยในตนเองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจัย
พบว่า การมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่มีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญในการฝึกฝนให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ หรรทราย อ่อนอาจ (2556) ที่ศึกษาปัญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
สิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี พบว่า ผลการวิจัยปัญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสิงห์
สมุทร จังหวัดชลบุรี โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อาจเป็นเพราะโรงเรียนจำลอง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในสังคมมาให้นักเรียน ได้ฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที ่มีวินัยในภายห น้า 
การสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนจะต้องปลูกฝังตั ้งแต่เริ ่มต้นจุดมุ ่งหมายและหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (สำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ, 2546, น. 5) การสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากครู
ประจำชั้น ครูผู้สอนหรือครูฝ่ายปกครอง การเอาใจใส่จากผู้บริหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาจากพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ .ศ. 2550-2554 
ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา โดยพัฒนาจิตใจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ของคน ทุกกลุ่มวัยตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก  ให้มีทักษะชีวิต พัฒนา
สมรรถนะทักษะกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความเจริญเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ 

2) ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปีการศึกษา 2563 ที่มีเพศต่างกันโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ว่า 
นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีวินัยในตนเองต่างกัน โดยนักเรียนหญิงมีวินัยในตนเองสูงกว่านัก เรียนชาย 
ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะ คณะครูในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ทำหน้าที ่ในเรื ่องของการดูแล และติดตามครอบคลุมทุกเพศ ปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ รวมไปถึงการฝึกอบรมเด็กแต่ละเพศที่แตกต่างกัน เนื่องจากการยอมรับ หรือการปฏิเสธ
จากสังคมมีความหมายต่อเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเพราะสังคมไทยจะเข้มงวดกวดขันความประพฤติ
เด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 1) ควรมีการศึกษากับนักเรียนที่มีลักษณะแตกต่างกัน  เช่น การอบรมเลี้ยงดู หรือสภาพ
สังคมท่ีแตกต่าง ที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

2) ควรศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ที่มีโรคเรื้อรัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสำรวจความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์
ของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เพื่อสำรวจการเข้าถึงการับบริการสุภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและรักษาไม่
หายและเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายแก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้มุ ่งศึกษาถึง
ความต้องการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากเอกสารและการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเป็นการรวบรวมขึ้นตอนแรกเพื่อนำมา
ประกอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวคิด รวมทั้งนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้
ศึกษาแนวคิดและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 
พ.ศ.2563  

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม ประกอบด้วย ความต้องการด้านคมนาคมของผู้ป่วย ความ
ต้องการด้านวิถีชีวิตของผู้ป่วย ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ความต้องการด้านการบริการ
ของผู้ป่วย และความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ของผู้ป่วย ผลการศึกษาพบว่าในเขตชุมชนของเทศบาล
นั้นมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความดูแลเป็นจำนวนค่อยข้างสูง ทำให้จำเป็นต้องมี
การดูแลรักษา ติดตามผลการรักษาที่ต่อเนื่อง จากการศึกษาการสำรวจความต้องการและการเข้า
บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปัจจัยแต่ละปัจจัยของผู้ป่วยนั้น
ขึ้นอยู่อาการป่วยว่าทางผู้ป่วยจะต้องการความต้องการด้านใดมากท่ีสุดแต่  
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จากการสอบถามนั้นด้านวัสดุอุปกรณ์ของผู้ป่วยนั้นมีความจำเป็นมากที่สุดเพราะทางผู้ป่วย
นั้นจำเป็นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกวัน อีกด้านที่มีความสำคัญเหมือนกันก็คือด้านการบริการที่ทาง
เทศบาลนคร   สุราษฎร์ธานีนั้นจะต้องให้บุคลากรเข้ามาดูแลรักษาและให้คำแนะนำแกผู้ป่วยและญาติ
ของผู้ป่วย 

 
คำสำคัญ: บริการด้านสุขภาพ, ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน  การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

ถือว่าได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิต  แต่จากการที่อัตราเพ่ิมของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทำให้
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีภาระ  ในฐานะโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ  มีผู้ป่วยเข้ารับบริการอย่างแออัด
โรงพยาบาลต่างชาติ ทำให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจำเป็นต้องลดทอนระยะเวลาในการพักรักษาตัว
ของผู้ป่วยนอกและในเขตความรับผิดชอบ ทั้งผู้ป่วยทั้งนอกและในเขตความรับผิดชอบ  ทั้งคนไทย
และแรงงานต่างชาติ  ทำให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจำเป็นต้องลดทอนระยะเวลาในการพักรักษาตัว
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลลง 

ในฐานะที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เป็นเครือข่ายการบริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  มีหน้าที ่เร ่งทำความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน  จากการเข้ารับบริการสุขภาพ  ให้เน้นการดูแลตนเอง  ดูแลสุขภาพ
คนในครัวเรือน  และสุขภาพชุมชน  รวมทั้งการใช้บริการระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน  (Home  
Health  Care)  ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระดับปฐมภูมิ  ถือเป็นการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว  
โดยเฉพาะการดูแลที่เป็นทางการสม่ำเสมอ  โดยบุคลากรทีมสหวิชาชีพต่อผู้ป่วยโดยตรงในบ้านของ
ผู้ป่วย  เพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง (Continuous)  และครอบคลุม (Comprehensive)  แก่ผู้ป่วยใน
ทำให้การดูแลโรคที่เรื้อรังและโรคท่ีรักษาไม่หายดีขึ้น  เช่น  โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อัมพาต  
ลดการใช้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลที่ไม่จำเป็น  ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติใน
การนอนพักรักษาในโรงพยาบาล  เป็นวิธีการเพื่อให้เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุดเข้าถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ออกจากบ้านได้หรือต้องใช้เครื่องช่วย  เมื่อต้องการออกจากบ้านโดยอุปกรณ์สำคัญในการดำเนิน  คือ  
เตียงพยาบาล  ครุภัณฑ์  และเวชภัณฑ์  ที่ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตของผู้ป่วย เพื่อสามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว  ให้เหมาะสมในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย รวมทั้งสามารถลด
ภาวะแทรกซ้อน  ในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยในรายที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพได้  ฉะนั้นจึงนำเสนอ  

ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจการสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรค
เรื้อรัง เพื่อเป็นการช่วยเสนอแนะนโยบายระดับท้องถิ่นและนโยบายระดับชาติ  ให้เสริมศักยภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิต่อไป เพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้ารับบริการของประชาชน และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยากได้ที่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังต้องการ
ดูแลรักษา โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจากประธานชุมชน ซึ่งการสอบถามจาก
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ประธานชุมชนนั้นสามารถได้รับรู้ถึงความต้องการและการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรค
เรื้อรังในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้อย่างแท้จริง 
    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1) เพ่ือสำรวจความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 
 2) เพ่ือสำรวจการเข้าถึงการับบริการสุภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและรักษาไม่หาย 
 3) เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายแก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังและการที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีนั้นจะบริการให้แกผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยจะได้รับความรู้ในการ
รักษาได้อย่างถูกวิธี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
           
 ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มี
โรคเรื้อรัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คือผู้ป่วยที่อยู่อาศัยในชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
จำนวน  43  ชุมชน 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ไพรพนา ศรีเสน (2544) ความคาดหวังของผู้บริการต่อคุณภาพบริการในงานผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยานิพนธ์พัฒนา
บริหารศาสตรมหาบัณทิต สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ไพรพนา ศรีเสน (2544) ได้กล่าวว่าการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลากรหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้
ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือการทำให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทำนั้น  โดย
มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและ
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ไม่จำเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร  การมีน้ำใจ ไมตรี 
เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี การช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  การให้ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค 

ศุภชัย ยาวะประภาส (2539, อ้างถึงใน การุณย์ คล้ายคลึง, 2550)  ได้ศึกษาเรื่องการบริการ
สาธารณะ โดยมีความต้องการที่จะต้องให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีความสะดวกเร็วรวดในการ
เข้ารับการบริการ 

ศุภชัย ยาวะประภาส (2539, อ้างถึงใน การุณย์ คล้ายคลึง, 2550)  ได้พิจารณานิยามและ
ความหมาย ของคำว่า “บริการสาธารณะ” จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
 1) บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง 
ลักษณะที่ สำคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน 
 2) บริการสาธารณะ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยความต้องการ
ส่วนรวมของ ประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย 
และความต้องการที่ จะอยู่อย่างปลอดภัย ดังนั้น บริการสาธารณะที่รัฐจัดทำ จึงต้องมีลักษณะที่สนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งสองประการดังกล่าว 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยการสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ใน

เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการวัสดุอุปกรณ์  การบริการ
รักษาและดูแล ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ประชาชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมี
ชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ดีขึ ้น มีสิ ่งอำนวยความสะดวกเพิ ่มมากขึ ้น ให้เหมาะสมกับอาการป่วย การ
ดำเนินงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยทางผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทำแบบสัมภาษณ์
จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
สัมภาษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี มีทั้งหมด 43 ชุมชน โดยทำการสุ่มตัวอย่างชุมชนมาทั้งหมด 15 ชุมชน โดยแบ่งเป็นชุมชนขนาด
เล็ก ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนที่ต้องเดินทางข้ามน้ำ ซึ่งเป็นประชากรที่สามารถรับรู้
เรื่องของประชาชนในเขตชุมชนของประธานที่แน่นอน เป็นผลให้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก



749

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

749 
 
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือการสอบถามเฉพาะ
กลุ่มท่ีได้สอบถามประธานชุมชน 
 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  

การสำรวจความต้องการและการเข้าบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเรื ้อรัง  สรุปได้
ออกมาเป็น 2 หัวข้อ คือ ด้านความต้องการและด้านการเข้าถึงการบริการ 
 1) ด้านความต้องการของผู้ป่วยจากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนนั้น  สรุปได้ว่าการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เบาะลม อุปกรณ์ทำแผล อาหารเหลว
ทางการแพทย์ อุปกรณ์เปลี่ยนสายให้อาหาร อุปกรณ์เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อม
เด็ก แผ่นรองซับกันเปื้อน เป็นต้น ซึ่งครุภัณฑ์ทั้งหมดได้สนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านตามสภาพ
อาการและความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อในการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตของผู้ป่วย  เพ่ือ
สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ให้เหมาะสมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย  รวมทั้งสามารถ
ลดภาวะแทรกซ้อน  ในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยในรายที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพได้ โดยวัสดุอุปกรณ์นั้น
ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจำเป็นต้องหาวัสดุอุปกรณ์มาให้จำหน่วยที่เพียงพอจนกว่าจะถึงวันที่จะ
นัดหมายเข้ามาดูแลของผู้ป่วยให้ในครั้งถนัดไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีวัสดุอุปกรณ์รักษาโดยไม่ขาดต่อการ
รักษาตัว โดยถ้าวัสดุอุปกรณ์นั้นมีไม่เพียงพอต่อการรักษาก็จะส่งผลให้แผลของผู้ป่วยอาจจะรักษาไม่
หายและมีอาการติดเชื้อโรคเพ่ิมข้ึนได้ 

จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยอภิปรายผลตามการด้านความต้องการของ
ผู้ป่วยในมุมมองของผู้ป่วยนั้นนอกจากการรับบริการที่ดีแล้วนั้นผู้ป่วยก็จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการรักษาในแต่ละวัน เพ่ือดูแลทำความสะอาดแผลให้ไม่มีอาการติดเชื้อและโรคแทรกซ้อน
ได้ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ในการทำความสะอาดแต่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทุกวันคือเตียงนอน
สำหรับผู้ป่วย เบาะลม แผ่นรองซับกันเปื้อน ก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย  ถ้าผู้ป่วยมี
วัสดุอุปกรณ์ที่ครบและไม่ขาดแคลน อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีการรักษาและฟ้ืนฟูจากอาการป่วยได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพรพนา ศรีเสน (2544) ความคาดหวังของผู้
บริการต่อคุณภาพบริการในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธ์พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณทิต สาขาพัฒนาสังคม บัณทิตวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 2)  ด้านการเข้ารับบริการต้องการของผู้ป่วยจากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนนั้น สรุปได้ว่า
ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องมีการให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เหมาะสมกับโรคของ
แต่ละบุคคลแก่ญาติผู้ดูแล ให้ความรู้ด้านการทำกายภาพบำบัด ประเมินสภาพโดยนักกายภาพบำบัด 
ต้องทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติและต้องทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกไม่มี
ความสุขและเศร้าหมองในการรักษา และพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะต้องแนะนำดูแลให้
ผู ้ป่วยได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เช่น สิทธิผู ้พิการ หรือการช่วยเหลือจากองค์กรอื ่น  ๆ เช่น 
สวัสดิการสังคม เครือข่ายชุมชน อสม. อสมก. มีการวางแผนในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยครั้งต่อไป
ร่วมกับผู้ป่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากการที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้บริการในการ
รักษาแล้วยังต้องมีการประชาสัมพันธ์  โดยให้ประชาชนทราบและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีควรให้ประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งองค์กรต่างๆ เครือข่ายชุมชน ภาค
ประชาชน มูลนิธิ สโมสรโรตารี่ต่าง ๆ เป็นต้น ในการรับแจ้งหรือติดต่อแทนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เพราะ
ผู้ป่วยบางครัวเรือนนั้นไม่สามารถเข้าไปแจ้งกับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ 
  จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยอภิปรายผลตามการสำรวจความต้องการและ
การเข้าบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเร้ือรัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ความต้องการ
บริการนั้นจำเป็นจะต้องมีการบริการที่ดีมีและทำให้ผู ้ป่วยมีความสุขในการเข้ารับบริการ จากผล
การศึกษาด้านความต้องการรับบริการของผู้ป่วยนั้น ทั้งนี้จากผลการสำรวจนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี แบ่งชุมชนได้ 4 ประเภท คือ  1. ชุมชนขนาดเล็ก 2. ชุมชนขนาดกลาง  3 .ชุมชนขนาดใหญ่ 4.
ชุมชนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านเรือ โดยชุมชนที่เข้ารับบริการที่ลำบากที่สุดคือ ชุมชนที่โดยสารผ่าน
ทางเรือเพราะการที่ให้ผู้ป่วยหรือพนักงานเข้าไปให้บริการนั้นค่อยข้างลำบากและมีอุปสรรคในการนำ
อุปกรณ์เดินทางเข้าไปให้รักษาดูแล โดยชุมชนขนาดเล็กก็เป็นชุมชนที่เดินทางก็ลำบากเพราะเป็นซอย
หรือชุมชนที่มีถนนเล็กยากต่อการเดินทางที่แต่ยังสามารถให้บริการได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ศุภชัย ยาวะประภาส (2539, อ้างถึงใน การุณย์ คล้ายคลึง, 2550)  ได้ศึกษาเรื่องการบริการสาธารณะ 
โดยมีความต้องการที่จะต้องให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีความสะดวกเร็วรวดในการเข้ารับการ
บริการ ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้บริหารต้องเพ่ิมการให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การเยี่ยมติดตาม
ดูแลสุขภาพการใหม้ีความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกายภาพบำบัด ที่จำเป็นต้องมีท่า
หลายท่าในการกายภาพ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านในเขตเทศบาลนคร  
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สุราษฎร์ธานี ทางทีมที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน และ
จำเป็นต้องขจัดความทุกข์ ความไม่สบายใจให้แก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ก็ต้อง
จัดทำ แอพพลิเคชั่น (Application) ให้แก่ญาติผู้ป่วยสามารถแจ้ง ขอรับบริการจากทางเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี และขอนัดหมายหรือขอให้ทางบุคคลทางเทศบาลสุราษฎร์ธานีเข้าไปดูแล ประเมินว่า
ผู้ป่วยมีอาการป่วยที่ต้องการดูแลรักษา การรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลสุราษฎร์ธานี 
ทางเทศบาลสุราษฎร์ธานีต้องหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อผู้ป่วยแต่ละครัวเรือน และ
วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละโรคให้ถูกต้อง ส่วนในชุมชนที่ไม่สามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปได้ก็
จำเป็นต้องติดต่อขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีเรือหางยาวขนส่งโดยไม่คิดมูลค่า  จำเป็นต้องหา
อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และทางเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานีต้องคิดนโยบายโครงการที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทางด้านส่งเสริมสุขภาพ 
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบการตัดสินใจลงทุนโซลาร์รูฟของภาคครัวเรือน และเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่อยู่อาศัยในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาการตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ พบว่าหากรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั้งหมด มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 174 ตัวอย่าง ยินดีให้ใช้พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 
86.7 และกลุ่มตัวอย่างจานวน 26 ตัวอย่าง ไม่ยินดีให้ใช้พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และหากให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั้งหมดเอง มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 93 ตัวอย่าง ยินดีจ่ายเงิน
ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 46.7  และกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ตัวอย่าง ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
53.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ ต้องการช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากไม่มีเงินในการลงทุนเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 22 

ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน โดยใช้
ค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ -55,350 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
มีค่าเท่ากับ 0.78 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับร้อยละ 6 แสดงว่าโครงการไม่มีความ 
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ 
 

 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์การลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ  
ภาคครัวเรือน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

สิรวิชญ์ ศรีฟ้า* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบการตัดสินใจลงทุนโซลาร์รูฟของภาคครัวเรือน และเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่อยู่อาศัยในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาการตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ พบว่าหากรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั้งหมด มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 174 ตัวอย่าง ยินดีให้ใช้พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 
86.7 และกลุ่มตัวอย่างจานวน 26 ตัวอย่าง ไม่ยินดีให้ใช้พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และหากให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั้งหมดเอง มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 93 ตัวอย่าง ยินดีจ่ายเงิน
ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 46.7  และกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ตัวอย่าง ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
53.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ ต้องการช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากไม่มีเงินในการลงทุนเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 22 

ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน โดยใช้
ค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ -55,350 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
มีค่าเท่ากับ 0.78 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับร้อยละ 6 แสดงว่าโครงการไม่มีความ 
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ 
 

 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ต้นทุนน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในน้อยกว่าอัตราค่าเสียโอกาสของเงินทุน (ร้อยละ 
7) โดยระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 13.3 ปี 

 

คำสำคัญ:  โซลาร์รูฟ, มูลค่าปัจจุบันสุทธิ, อัตราผลตอบแทนภายใน, อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน 
  



755

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

755 

บทนำ 
 

ประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่
ปรับตัวดีขึ้น การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรและการเติบโตของชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องประกอบกับ
การที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทำ
ให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไฟฟ้าถือเป็ นปัจจัย
สำคัญของทุกภาคเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ หรือภาค
เกษตรกรรม การที ่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั ่วถึงเพียงพอจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ส่งผลทำให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน  

ปัจจุบันภาครัฐได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคครัวเรือน มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะ พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีนโยบายที่สนับสนุน
ออกมาเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่การรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอัตราพิเศษ และล่าสุดภาครัฐได้มี “โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับประชนชนประเภทที่อยู่อาศัย พ.ศ. 
2562” เป็นโครงการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, 
2562) นอกจากนี้ ภูมิประเทศของไทยก็เป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพราะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังงานสูงกว่าเขตอ่ืน ๆ ของโลก   

ในการศึกษานี้จึงสนใจศึกษาถึงโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือน เนื่องจากภาค
ครัวเรือนถือเป็นภาคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง หากรัฐบาล
สามารถส่งเสริมให้ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง จะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นการกระจายอำนาจการผลิตไฟฟ้าสู่ประชาชนได้อย่างมั่นคง 
นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยการศึกษานี้วิเคราะห์ถึง
ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั ้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีสำหรับบ้านที ่อยู ่อาศัย ทั้ง
ผลประโยชน์ทางตรงจากการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และการเพิ่มรายได้จากการขายไฟฟ้า และ
ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเต็มใจจ่ายเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นข้อมูลที่นำมาประเมินผลประโยชน์จากการช่วยลด
ภาวะโลกร้อนและวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
1) เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าในการใช้โซล่ารูฟในเขตพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพ่ือสำรวจความต้องการติดตั้งมาใช้โซล่ารูฟของภาคครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เนื่องจากผู้ศึกษา
ต้องการศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์โดยการใช้โซล่ารูฟ 
(Solar Roof) ในภาคครัวเรือนในพื ้นที ่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสอบถามตัวแทน
ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นทุนการติดตั้งโซล่ารูฟ (Solar Roof) สัมภาษณ์ภาคครัวเรือน
เกี่ยวกับการความต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟ คำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การลงทุนติดตั้งโซลาร์
รูฟ และเก็บข้อมูลต่าง ๆ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การ ใฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) สำนักงานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) หนังสือ ตำราการค้นคว้าวิจัย
อิสระ บทความ งานวิจัย และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี สำหรับบ้านที่

อยู่อาศัย ของครัวเรือนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี สาหรับบ้านที่อยู่อาศัย ทั้งผลประโยชน์ทางตรง ได้แก่ ประโยชน์จากการลด
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และประโยชน์จากการเพิ่มรายได้จากการขายไฟฟ้า และผลประโยชน์ทางอ้อม 
ได้แก่ ประโยชน์จากการลดภาวะโลก โดยข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในบทนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
และการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ และส่วนที่สอง คือผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ 
ในการศึกษานี้ได้ทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อำเภอเมือง

สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปริมาณใช้ไฟเฉลี่ย 480 หน่วยต่อเดือน หรือเฉลี่ยประมาณ 16 
หนว่ยต่อวัน 
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การศึกษาการตัดสินใจลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ พอว่าหากรัฐบาลใช้พื้นที่ ของกลุ่มตัวอย่างใน
การติดตั้งโซลาร์รูฟ และรัฐบาลเป้นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการติดตั้งทั้งหมด โดยที่กลุ่มตัวอย่างสามารถให้
ไฟฟ้าและขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 174 ตัวอย่างยินดีให้ใช้พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 86.7 
และกลุ่มตัวอย่าง 26 ตัวอย่าง ไม่ยินดีให้ใช้พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 13.3   

หากให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเองทั้งหมด มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 93 
คนยินดีจ่ายเงินลงทุนเอง คิดเป็นร้อยละ 46.7 และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 107 คน ไม่ยินดีลงทุนเอง
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 53.3  

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 93 ตัวอย่าง ที่ยินดีลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟเองทั้งหมด ส่วนใหญ่ที่เหตุผลที่
ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าสยค่าไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ 
ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่ออนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ต้องการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นร้อยละ 9.1 เท่ากัน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในครัวเรือนเป็นอันดับแรก  

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 107 ตัวอย่าง ที่ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟ เหตุผลส่วน
ใหม่เนื่องจาก ไม่มีเงินในการลงทุน เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา
คือ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 20 และ มีความกังวลว่า 
อาจเกิดอันตรายจากการติดตั้งโซลาร์รูฟ คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวทำให้
เห็นว่า ภาคครัวเรือนมีความสนใจในการลงทุน แต่เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟมีราคาสูง ทำให้
ครัวเรือนไม่สามารถลงทุนได้ โดยได้มีกลุ่มตัวอย่างแนะนำว่า อยากให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมโดยการ
สนับสนุนเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายต่ำลง และถ้าภาครัฐต้องการสนับสนุเรื่องนี้อย่างจริงจัง ควรมีนโยบายที่
ชัดเจน เช่น สนับสนุนเงินลงทุนในการติดตั้ง 50% ของการลงทุน เพื่อให้เห้นถึงประโยชน์ภาพรวม
ของประเทศและสะท้อนความตะหนักในผลกระทบของสภาวะโลกร้อน  

2) ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
การวิเคราะห์ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ของ

โครงการ โดยใช้ตัวชีว้ัดคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ของต้นทุน (BCR) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ 
 คำนวณเพื่อหาค่าตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการได้ดังนี้ 

1) มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV) 
 

NPV = ∑ (𝐵𝐵𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡)
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

 
     NPV   =   PVB-PVC  

=   192,175 – 247,625 
=    - 55,350 บาท 
 

 จากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ -55,350 บาท แสดงว่าโครงการไม่มีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน เนื่องจากมีค่าเป็นลบ 

2) อัตราส่วนประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit – Cost Ratio : BCR)  
 

BCR =  ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡

𝐶𝐶𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

 
       BCR   =   PVB / PVC 

=   192,175 / 247,625 
=   0.78 เท่า 
 

 จากการคำนวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่าเท่ากับ 0.78 เท่า แสดงว่าโครงารไม่
ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุน เนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 1 

3) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 อัตราผลตอบแทนภของโครงการ คือ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งเป็นอัตรา
คิดลด (Discount Rate) ที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน จาก
การคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับร้อยละ 6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอัตราค่าเสียโอกาสของ
เงินทุน ในการศึกษานี้ คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน เท่ากับ ร้อยละ 7 แสดงว่าโครงการ
ไม่มีความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุน 
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4) ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) 
 

ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนแรกเริ่ม
ผลตอบแทนสุทธิต่อปี

 

 
=   208,500 / 27,934 
=   13.3 ปี 

 
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ จำนวนปีในการดำเนินการที่ทำให้ผลตอบแทนสุทธิในแต่

ละปีมีค่ารวมเท่ากับเงินทุนเริ่มแรก จากการคำนวณระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 13.3 ปี 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ สำหรับภาค
ครัวเรือน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบการตัดสินใจลงทุนโซลาร์รูฟของภาคครัวเรือน และเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน โดยใช้ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่อยู่อาศัยในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ตัวอย่าง 
 ผลการศึกษาการตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ พบว่าหากรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั้งหมด มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 174 ตัวอย่าง ยินดีให้ใช้พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 
86.7 และกลุ่มตัวอย่างจานวน 26 ตัวอย่าง ไม่ยินดีให้ใช้พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และหากให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั้งหมดเอง มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 93 ตัวอย่าง ยินดีจ่ายเงิน
ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 46.7  และกลุ่มตัวอย่างจานวน 107 ตัวอย่าง ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
53.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า คิด
เป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ ต้องการช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นร้อยละ 9 .1 และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินลงทุน เนื่องจากไม่มีเงินในการลงทุนเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 22 

ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ ภาคครัวเรือน โดยใช้
ค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ -55,350 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
มีค่าเท่ากับ 0.78 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับร้อยละ 6 แสดงว่าโครงการไม่มีความ
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คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในน้อยกว่าอัตราค่าเสียโอกาสของเงินทุน(ร้อยละ 7) 
โดยระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 13.3 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนอย่างโซลาร์
รูฟให้มากข้ึน ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความสำคัญของ
พลังงานทดแทน 

2) การลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ดอกเบี้ย
เงินกู้สูงเกินไปสำหรับการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ ดังนั้นถ้ามีนโยนายลดดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเพิ่มความคุ้มค่า 

3) สนับสนุนเงินลงทุนเพ่ือการการใช้พลังงานทดแทน อาจจะจัดตั้งเป็นโครงการในการช่วย
ลงสนับสนุนเงินลงทุนในการติดตั้งเนื่องจากการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟเป้นการลงทุนที่สูงมาก  

4) เพ่ิมอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าคืนให้มากขึ้น ปัจจุบันการไฟฟ้ารับซื้อคืนไฟฟ้าในราคาที่ต่ำมาก
โยอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มอัตรารับซื้อให้สูง เพื่อจูงใจให้
ประชาชนลงทุนมากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระในรูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning (AL) เพื่อศึกษา

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟ พื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนาช่วยเหลือตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา จนการศึกษาค้นคว้าอิสระสำเร็จลุล่วงดว้ยดี 
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรม สั่งสอน 
และชี้แนะแนวทางในการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา ขอบพระคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี  และผล
การศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้นามาใช้เรียนรู้ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษา รุ่นที่ 
28 ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการศึกษา ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรือพบปัญหา ตลอดการอยู่
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ร่วมกันมา ความรักความสามัคคีของพวกเรา กวทาให้ฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้นได้ด้วยดีเสมอ รวมไปถึง
รุ่นพี่ 27 และรุ่นน้อง 29 ที่เป็นกาลังใจในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณ คุณสำราญ และ คุณกาญจนา ศรีฟ้า ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สยามซัพ
พลายสุราษฎร์ธานี และผู้เป็นบิดา มารดา ของผู้ศึกษา ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดจนให้กำลังใจ
ผู้ศึกษาด้วยดีเสมอมา และเป็นกำลังใจสำคัญในการจัดทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 

คุณค่า ความดีงามและคุณประโยชน์เชิงวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอ
มอบแก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู ้มีพระคุณทุกท่านที ่กรุณาให้ ความรู ้สั ่งสอนอบรมด้วยความ
ปรารถนาดีตลอดมา  
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เปรียบเทียบเทียบปัจจัยและหาแนวทางที่มีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 170,336 คน และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
400 คน โดยการใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอ้างอิง ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาสรุปผลการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ ระดับ
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ด้านที่เห็นว่ามีความคิดเห็นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ของ
ประชาชนสูงสุด  ได้แก่ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค  รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความสามารถ  การควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาด  ส่วนความคิดเห็นส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ
ประชาชนต่ำสุด  คือ  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ของประชาชน พบว่า  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ที่มีเพศต่างกัน  
จะมีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของประชาชน  ที่มีอายุต่างกัน  จะมีความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  แตกต่างกันอย่าง
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มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและ
ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ มีระดับการศึกษา
ต่างกัน จะมีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค  COVID-19  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ด้านพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  การป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค ที่มีอาชีพต่างกัน  จะมีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่มีสถานภาพต่างกัน  จะ
มีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  0.05 ด้านพฤติกรรมการป้องกั นและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่มีกิจกรรมที่สนใจต่างกัน  จะมีความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางที่มีผลต่อการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พบว่า ประชาชนจะต้องมี
การเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  เลือกที่ใส่แล้วกระชับใบหน้าอย่างลงตัว  ครอบทั้งปาก
และจมูก  สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้าของหน้ากาก
อนามัย  เพราะอาจจะมีเชื ้อโรคติดอยู่ มีเจลแอลกฮอล์และสเปรย์แอลกฮอล์ติ ดตัวไว้ตลอดเวลา 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุด  หรือหากหลีกเลี่ ยงไม่ได้ก็ขอให้ฉีดแอลกฮอล์ก่อนสัมผัส  
หรือล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของนั้น ๆ  เว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง 1-2 เมตร
  
คำสำคัญ: โควิด-19, พฤติกรรมการป้องกัน 
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บทนำ 
 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบอุปสรรคและประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

ซึ่งได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้ความสำคัญมากขึ้นเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้ังในสัตว์และคน ในคนนั้นไวรัสชนิดนี้มีหลายสาย
พันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัส
โคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไวรัสนี้มีการระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2019 และในปัจจุบันได้มีการระบาดใหญ่และส่งผล
กระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2563)  โดยโรค COVID-19 นี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือ
ปาก ซึ่งออกมาเม่ือผู้ป่วยโรค COVID-19 ไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก แพร่กระจายไป
ได้ในระยะไม่ไกล และจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถรับเชื้อโรค COVID-19 ได้จากการ
หายใจเอาละอองเข้าไปจากผู้ป่วย เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องรักษาระยะห่าง
จากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ละอองเหล่านี้ยังตกลงสู่วัตถุและพื้นผิวต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราว
จับ และเม่ือคนเอามือไปจับพ้ืนผิวเหล่านั้นแล้วมาจับตา จมูกหรือปาก ก็จะมีเชื้อโรค จึงเป็นเหตุผลว่า
เหตุใดจึงต้องหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ถูมืออย่างสม่ำเสมอ เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีจึงมีการตระหนักถึงการจัดการปัญหาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมการรับมือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการเฝ้าระวังและให้
พลเมืองมีการป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เป็นการป้องกันการ
รับเชื้อจากภายนอกสู่ตนเองได้ การเว้นระยะห่างทางสังคม เลี่ยงการไปในสถานที่แออัด เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาแนวทางด้านปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19  ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ไวรัสโคโรนา เป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ไวรัสโคโร
นาหลายสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง 
เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง 
(SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  โดยเชื้อ
ไวรัสนี้ได้มีมานานและหลายสายพันธุ์ โคโรนาเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินระบบหายใจ มีมา
นานกว่า 60 ปี แล้ว และจัดเป็นเชื้อไวรัสตระกูลใหญ่ที่มีอยู่หลายสายพันธุ์ โดยชื่อโคโรนาก็มีที่มาจาก
ลักษณะของเชื้อไวรัสที่รูปร่างคล้ายมงกุฎ (Corona เป็นภาษาละตินที่แปลว่ามงกุฎ) เนื่องจากเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้มีสารพันธุกรรมเป็น RNA มีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบไปด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต ไขมันเป็นปุ่ม ๆ ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส อธิบายง่าย ๆ คือเป็นเชื้ อไวรัสที่มีหนาม
อยู่รอบตัว จึงสามารถเกาะตัวอยู่ในอวัยวะที่เป็นเป้าหมายของเชื้อไวรัสได้ โคโรนาไวรัสเป็นเชื้อที่ก่อ
โรคได้ทั้งในคนและสัตว์ เนื่องจากตัวไวรัสมีสารพันธุกรรม RNA ซึ่งมีโอกาสกลายพันธุ์สูง สามารถติด
เชื้อข้ามสปีชีส์กันได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมตัวของสัตว์อย่างหนาแน่น เช่น ตลาดค้าสัตว์ 
เป็นต้น ดังนั้นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคก็อาจจะมาจากสัตว์ปีก เช่น นก ค้างคาว ไก่ หรือสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ม้า วัว แมว สุนัข กระต่าย หนู อูฐ รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างงู เป็นต้น  

สำนักข่าว บีบีซี (2562) รายงานว่า ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดถึงแหล่งกำเนิดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการสันนิษฐานว่า ไวรัสชนิดนี้อาจเริ่มติดต่อจากสัตวป์่า
มาสู ่คน โดยมีต้นตอของการแพร่ระบาดจากงูเห ่าจีน (Chinese Cobra) และงูสามเหลี ่ยมจีน 
(Chinese Krait) ที่นำมาวางจำหน่ายในตลาดสดเมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งเป็นสถานที่พบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก ๆ ทีม
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า งูอาจเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวมาสู่คน 
เนื่องจากงูพิษที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติล่าค้างคาวในถ้ำเป็นอาหาร แต่ก็ยังคงมีข้อสงสัยว่า ไวรัสโคโรนา
สามารถปรับตัวให้อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ในร่างกายของทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นได้อย่างไร 
โดยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า ตัวนิ่ม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชาวจีนเชื้อว่า มีสรรพคุณตาม
ตำรายาแผนโบราณนั้น อาจเป็นพาหนะนำเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวมาแพร่สู ่คนท่ี
ตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮั่น นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวนิ่มซึ่งใช้ลิ้นตวัดกินมดและแมลงตาม
พ้ืนดินนั้นอาจได้รับเชื้อจากการสูดหายใจมูลค้างคาวที่ตกอยู่ตามพ้ืนดินเข้าไป 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานั้น ทำให้ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ เช่น การจัดส่งหน้ากากอนามัยผ้าผ่านทางไปรษณีย์ของสำนักงาน
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีส่งไปถึงบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บ้านละ 2 ชิ้น 
จำนวน 60,000 หลัง เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโรค 
COVID-19  การรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย  ๆ กินร้อนช้อนฉัน ยืน
ห่างกัน 2 เมตรต้องดูแลสุขภาพของตัวเอง  การนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วม
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดดอนนก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-
19 การจัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 11 จุด ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือตรวจคัดกรองประชาชน
ที่เดินทางข้ามพื้นที่ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ดังนี้ อวาทิพย์ แว (2563) ได้ศึกษา
เรื่อง COVID-19 กับการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันนี้ (วารสารสมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2563) จากผลจากการศึกษาของ อวาทิพย์ แว 
(2563) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการล้างมืออย่างถูกวิธี การไอและการจามที่ถูกวิธี การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ซึ่ง
ต้อง ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอน และหลักการปฏิบัติอย่างละเอียดและถูกต้อง 
โดยใช้ภาษาและการ สื ่อสารที ่เข้าใจและจดจำได้ง่าย Cuschieria และ Grechb (2020) ศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของโรค COVID-19 ที่มีต่อโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และ ในประชากรที่มีภาวะโรค
เรื้อรังร่วมหลายโรค (Multimorbidity) และเสนอแนวทางเพื่อปกป้องประชากรจากโรค COVID-19 
นี้ จากผลการศึกษา พบว่ามาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
นั้นทำให้เกิดข้อจำกัด ในความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่มีต่อโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และในประชากรที่มีภาวะ
โรคเรื้อรังร่วมหลายโรค (Multimorbidity)   Ferneini and Halepas (2020) รายงานว่าการแพร่
ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) กำลังระบาดหนักในระบบการดูแลสุขภาพใน
โรงพยาบาลของผู้เขียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เขียนเรื่องนี้มีแพทย์ประจำบ้านเสียชีวิต 3 
คนโดย 1 คนอยู่ในโรงพยาบาลของผู้เขียน นอกจากนี้ไวรัสชนิดนี ้ได้พรากชีวิตของผู้ เข้ารับการ
รักษาพยาบาลและผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นอ่ืน ๆ ผู้เขียนรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้น
จะได้รับการสอนว่าจุดที่สำคัญที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะปลอดภัย 
แพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยจะต้องมีอุปกรณ์การป้องกัน เพราะหากปราศจากการปกป้องบุคลากร
ทางการแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลจะล้มเหลว เป็นต้น 
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วิธีการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) นำแบบสอบถามไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงวัตถุประสงคแ์ละวิธีการตอบแบบสอบถาม 

2) ดำเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด ้วยตนเองแบบกระดาษ และผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ 

3) นำข้อมูลผลแบบสอบถามที่ได้มาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
           ความสำคัญของการวิจัย 

1) ได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

2) ได้ทราบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 ของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

3) ได้ทราบแนวทางท่ีมีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ขอบเขตของการวิจัย 
1) ขอบเขตของเนื้อหา 

       การวิจัยในครั้งนี้  ผู ้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือหาแนวทางท่ีมีผลต่อการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค  COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยใช้แนวคิดซึ่ง
แบ่งเป็น  3  ด้าน  คือ  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ของประชาชน ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 ของประชาชน และด้านการรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน 

2) ขอบเขตของพ้ืนที่ 
         ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษา ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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3) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี  โดยมีประชากรประมาณ 127,753 คน เป็นชาย 60,812 คน หญิง 66,684 คน 
      กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  400  
คน  ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ารับบริการจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

4)  ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  สถานภาพ  กิจกรรมที่สนใจ 
           ตัวแปรตาม  ได้แก่  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยใช้แนวคิดซึ่งแบ่งเป็น  3  ด้าน  
คือ  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน  ด้าน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน  
และด้านการรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ของประชาชน 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน ใน

เขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีแนว
ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่แตกต่าง
กัน  โดยมีรายละเอียดวิธีการในการดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 

170,336 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane และทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 400 คน โดยการใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน  400  คน  ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ  
Taro  Yamane  (พิสณุ  ฟองศรี, 2554, น. 112) โดยกำหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื ่องม ือในการว ิจ ัย (Research Instrument) ที ่ใช ้ในการรวบรวมข้อมูลครั ้งน ี ้  คือ

แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ที่ผู้ศึกษาวิจัยจัดทำขึ้น  โดยแบ่งออกเป็น  6 ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล คุณลักษณะของผู้ทำแบบสอบถาม 

ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ปัจจัยในการดำเนินชีวิต  
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของประชาชน ซึ่งจะมีการสรุปผล และวัดความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 โดยนำมาจัดกลุ่ม  

ส่วนที่ 3-5 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อคำถาม
ตามวิธีของ  Likert  Scale  และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั ้น  ( Interval  Scale)  
เพื่อใช้สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินประสทิธิผล
ของการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่งต่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 การสร้างเครื่องมือ 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้อง แล ้วนำผลการศึกษามาสร ้าง
แบบสอบถาม 
           2) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 

3) สร้างเครื่องมือในการวิจัยตามกรอบแนวคิด 
4) เสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที ่ปรึกษา เพื ่อตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะ 
5) นำข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

           7) นำเครื่องมือไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ผู้ศึกษาวิจัยได้นำแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้น
ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ดังนี้ 
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         1)  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปของตาราง 
        2)  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของ
ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542, 
น. 731) 

ระดับความคิดเห็น  มากท่ีสุด   ให้คะแนนเท่ากับ  5 
             ระดับความคิดเห็น  มาก           ให้คะแนนเท่ากับ  4 
              ระดับความคิดเห็น  ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ  3 
              ระดับความคิดเห็น  น้อย           ให้คะแนนเท่ากับ  2 
              ระดับความคิดเห็น  น้อยที่สุด   ให้คะแนนเท่ากับ  1 

เกณฑ์ในการแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
              คะแนนเฉลี่ย  4.61  -  5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
              คะแนนเฉลี่ย  3.61  -  4.60  หมายถึง  มาก 
              คะแนนเฉลี่ย  2.61  -  3.60  หมายถึง  ปานกลาง 
              คะแนนเฉลี่ย  1.51  -  2.60  หมายถึง  น้อย 
              คะแนนเฉลี่ย  1.00  -  1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

3)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยสถิติทดสอบ t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสถิติ F-test 

4)  วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพ้ืนฐานและทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติดังนี้ 
       1) สถิติพื ้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี ่ย  (Mean: )  ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation:  S.D.) 

X
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       2) สถิติที ่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  สถิติทดสอบ  t  (t-test)  และสถิติทดสอบ  F   
(F-test)  เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  ANOVA)  ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ของตัวแปรตั้งแต่  2  กลุ่มข้ึนไป 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จำนวน  5  คน และประชาชนผู้เข้ารับบริการในสำนักงานเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้น  โดยการตั้ง
คำถามแบบถามตอบผ่านการสัมภาษณ์  

การสร้างเครื่องมือ 
ผู้ศึกษาวิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ประเภทของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบมี

โครงสร้าง คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
2)  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำผลการศึกษามาสร้างแบบ

สัมภาษณ์ 
3)  กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
4)  สร้างเครื ่องมือในการวิจัยตามกรอบแนวคิด โดยมีประเด็นคำถามครอบคลุมในทุก

ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
5)  จัดทำแบบสอบถามสัมภาษณ์และพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 

         6)  นำเครื่องมือไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

     สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี จำนวน 5  คน  และประชาชนผู้เข้ารับบริการในสำนักงานเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 
10 คน ทั้งนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลหลักที่นำมาวิเคราะห์  คือ  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย
การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมารวบรวมถ้อยคำและประโยคสำคัญที่
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งานวิจัยนี้ต้องการศึกษานำข้อมูลมาแยกแยะส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อชี้บอกความสัมพันธ์ของตัวแปร  
รวมทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรด้วยการจำแนกประเภทข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูล
และสรุปข้อมูลโดยใช้การบรรยายในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื ่องการศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม  จำนวนทั้งสิ้น  400  ชุด  โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น  3  
ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ชองประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ของประชาชน ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้รายละเอียดผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการตีความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานีพบว่า  กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  400  คน  เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  (ร้อยละ  55.00  
และ  45.00  ตามลำดับ)  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  51  -  60  ปี  (ร้อยละ  24.30)  รองลงมามีอายุ
ระหว่าง  41  -  50  ปี  (ร้อยละ  20.80)  และกลุ่มอายุท่ีมีจำนวนน้อยที่สุดคือ  ต่ำกว่า  20  ปี  (ร้อย
ละ  3.80)  ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ  72.00)  รองลงมา
อยู่ในระดับจบปริญญาตรี  (ร้อยละ  21.50)  และกลุ่มที่มีระดับการศึกษาน้อยที่สุดคือ  จบปริญญา
เอก  (ร้อยละ  0.00)  ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  (ร้อยละ  28.50)  รองลงมาอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว  (ร้อยละ  27.80)  และอาชีพที่น้อยที่สุดคือ บุคลากรทางการแพทย์  (ร้อยละ  3.80)  
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ด้านรายได้ส่วนใหญ่จะมีรายได้  15,000  -  30,000  บาท/เดือน  (ร้อยละ  53.50)  รองลงมา  
30,001  -  50,000  บาท/เดือน  (ร้อยละ  19.30)  และน้อยที่สุดคือ  มากกว่า  70,000  บาท/เดือน  
(ร้อยละ  0.30)  ด้านสถานภาพส่วนใหญ่แต่งงาน  (ร้อยละ  67.00)  รองลงมาสถานภาพโสด  (ร้อย
ละ  27.30)  และสถานภาพที่น้อยที่สุดคือ  อื่น ๆ  (ร้อยละ  0.30)  ด้ านกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมทางสังคม  (ร้อยละ  28.00)  รองลงมาคือ  งานอดิเรก (ร้อยละ  25.30)  และกิจกรรมที่น้อย
ที่สุดคือ  อื่น ๆ  (ร้อยละ  0.00) 

ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
       จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงตามลำดับ  3 ลำดับแรก  ได้แก่  ด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ด้านการรับรู้ความสามารถ  การ
ควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  และด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค  ตามลำดับ 

ส่วนที่  3  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ของประชาชน ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลได้ผลการวิเคราะห์ 
        จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
โดยภาพรวมและรายด้าน  ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย  พบว่า  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยรวม  แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ด้านการรับรู้
ความสามารถ  การควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่มีเพศต่างกัน   จะมี
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ส่วนด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  พบว่า  ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกับข้อคำถามโดยรวม  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 

           จากการวิจัยเรื่อง  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19 ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พบประเด็นที่น่าสนใจควรนำมา
อภิปรายผล ดังนี้ 
       ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 ของประชาชน ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  โดยที่เห็นว่ามีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  สูงสุด  ได้แก่  ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  การ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ส่วนด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค  COVID-19  ต่ำสุด  คือ  ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนยังขาดการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ยังไม่เคร่งครัดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะต่าง ๆ  เท่าที่ควร    
ด้านพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะประชาชนบางกลุ่มยังขาดการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค  COVID-19  ได้ไม่มากเท่าที่ควร  จึงทำให้บกพร่องในการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่
สังคมใหญ่  นอกจากนี้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนใน
รูปแบบของการรณรงค์  การติดแผ่นป้ายให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ  ของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร  จินต์คณาพันธ์ และ
คณะ  (2558)  พบว่า  การที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับสูง  เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญและ
รณรงค์ในด้านการให้ความรู้และการปฏิบัติตัวค่อนข้างมาก  โดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านทางสื่อต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  เป็นต้น  ทำให้
ประชาชนเกิดความตระหนักและสนใจ   ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  การป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนให้ความ
ร่วมมือและมีการปฏิบัติตัวในการเข้าร่วมสังคม  ซึ่งมีการออกกฎระเบียบ  มาตรการต่าง ๆ  ในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเท่าที่ควร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นันทิตา  กุณ
ราชา  และคณะ (2560)  พบว่า  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  การรับรู้ความสามารถ  ทำให้เกิดความ
ตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ส่งผลให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อลดการ
ระบาดของโรคไข้เล ือดออก  โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาโดยพัฒนารูปแบบการจัดทำ
กระบวนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเพื่อการลดระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น ด้านการรับรู้ความสามารถ  
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การควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  เพราะ
ประชาชนบางกลุ่มขาดการติดตามข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด  อีกทั้งไม่สนใจหรือให้ความสำคัญในการป้องกันไม่มากเท่าที่ควร   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  นันทิตา  กุณราชา  และคณะ  (2560)  พบว่า ในปี พ.ศ.2550 เป็นปีที่มีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกสูงสุด  กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ามีความตระหนักโดยการตั้งข้อสังเกตว่า  ฤดูฝนมาเร็ว  ฝน
ตกชุก ในปี พ.ศ. 2550 ยุงจะเยอะ ทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคให้ทราบแต่
ประชาชนไม่ค่อยสนใจ  หลังการระบาดประชาชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จึงทำให้เกิดความ
ตระหนักและร่วมมือในการป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
          1)  ควรมีการจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19 
          2)  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เป็นบุคคลสำคัญท่ีมีส่วนในการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการ
สร้างพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  โดยมีการดำเนินงานในเชิงรุกผ่าน
การจัดกิจกรรมให้กับชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ  ได้มีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน  
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แนวทางเพ่ิมประสิทธภิาพระบบ MITAS (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment System) หน่วยงานใน 

กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เสาวคนธ์ พราหมณ์เอม* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื ่อง แนวทางเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ MITAS (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment System) ของหน ่วยงานในกระทรวงสาธารณส ุขของจ ั งหวัด                           
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งาน
ระบบ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับปรุง
ระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้งานระบบ 
MITAS ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 80 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ  Regression พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งาน
ระบบ MITAS อันจะนำไปสู่การแนวทางในการปรับปรุงระบบ MITAS ต่อไป  
 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  และด้านความสามารถของผู ้ใช้งาน ส่วนด้านความ
ทันเวลา อยู่ในจัดอยู่ระดับปานกลาง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 3.79) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กับ (S.D.= 0.71) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นได้ว่า ด้านความทันเวลา ในประเด็น
ระบบ MITAS มีความเสถียร ไม่ล่ม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออ่ืน สะท้อนให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของระบบ 
MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งาน อาจมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบ อันเนื่องมาจากระบบมัก
เกิดข้อผิดพลาด และมีการล่มอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้งานระบบ 
MITAS ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หน่วยรับตรวจ และกลุ่มที่ 2 
ผู้ตรวจประเมิน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS ได้แก่ 1) ปัญหาความชัดเจน
ของเกณฑ์คู่มือ คู่มือมีความซับซ้อน เข้าใจยากในบางส่วน 2) ปัญหาระบบไม่เสถียร มีความล่าช้า 
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เนื่องจากการใช้งานระบบ MITAS ระบบเกิดการล่มอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเข้าใช้งานพร้อม ๆ กัน หรือ  
เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน และ ช่วงใกล้ปิดระบบ ทำให้การดำเนินการส่งงาน 
ในบางครั้งไม่ทันต่อเวลา 3) ปัญหาการสูญหายของข้อมูล 4) ความไม่คุ้นชินต่อระบบของบุคลากร 
เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบ MITAS ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจงานมากกว่า
รูปแบบเอกสาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และ 5) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบระบบ 
MITAS อันเนื่องมาจากการเพ่ิม หรือย้ายการทำงาน ทำให้ผู้ใช้งานใหม่อาจะไม่เข้าใจการใช้งานของ
ระบบ 
 สำหรับแนวทางในการปรับปรุงระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ 3 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านระบบการใช้งาน ด้วยการปรับปรุงคู่มือการใช้งานของระบบ MITAS ให้มี
ความละเอียด ชัดเจน และ เข้าใจง่าย ประกอบกับหน่วยงานควรพัฒนาเครื่องมือของระบบ MITAS 
ปรับปรุงการให้ Username และ Password แก่ผู้ตรวจประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งควรพัฒนา
เรื่องระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานด้วย อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตรวจประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) 2) การพัฒนาด้านความทันเวลา ควรเพิ่มขนาด 
Server เพื่อให้การรับ – ส่งข้อมูลเสถียรมากยิ่งขึ้น อันจะมีส่วนช่วยในส่งข้อมูลในระบบให้ทันต่อการ
ใช้งานและระยะเวลาที่กำหนด  และ 3. พัฒนาด้านความสามารถในการใช้ระบบ หน่วยงานควรมีการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ใช้งาน จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง 
หรือ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถาม หาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกับระบบ MITAS ให้กระจายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค อันเป็นการ
สร้างตัวแทนในการกระจายข้อมูล เพื ่อถ่ายทอดงาน สาธิตวิธีการใช้งานระบบ MITAS ร่วมกัน 
นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ MITAS ร่วมกันทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานด้วย  
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บทนำ 
 

 นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 10 เรื่อง        
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยงานเขา้ร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้ องกันการทุจริตเชิงรุก เพื ่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
ในแผนงานที่ 11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม และกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self – Assessment) จากข้อเท็จจริงที่
สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) เพื ่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและผู้รับบริการให้มีความเชื่อมั่น ศรัทธา
ต่อการบริหารราชราช  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT มีบทบาทหลักในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดำเนินกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การให้ปฏิบัติงานได้
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สะดวกยิ่งขึ้น การที่มีข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องมีคลังในการจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นที่เป็นระบบ จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการกับเอกสาร องค์การมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวภายใน
องค์การ การตรวจประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) ในปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการตรวจประเมินฯ จากการตรวจแฟ้มเอกสาร มาเป็นการตรวจผ่าน
ระบบอิเล ็กทรอนิกส ์ ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 
พัฒนาโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แต่ยังมุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ให้
หน่วยงานที่รับตรวจจะทำการอัพโหลดไฟล์เอกสาร(หลักฐานเชิงประจักษ์) ผ่านระบบ MITAS โดยจะเปิด
ระบบฯ เป็นรอบ ๆ ตามปฏิทินการดำเนินงานฯ ซึ่งการดำเนินการตรวจประเมินฯ โดยใช้ระบบ MITAS 
จากการสอบถามผู้ใช้งานระบบทั้งหน่วยรับตรวจประเมินฯ จำนวน 2 ท่าน และผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 
3 ท่าน พบปัญหาหลังมีการปรับเปลี่ยนการตรวจประเมินฯ จากการตรวจแฟ้มเอกสาร มาเป็นการตรวจ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1)  ระบบยังไม่เสถียร ล่มบ่อย  
2)  ดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมินฯ แต่ละท่านแตกต่างกัน ควรมีมาตรฐาน 
3)  ผู้ตรวจประเมินฯ จะตรวจประเมินฯ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แนบมาในระบบ MITAS 

เท่านั้น ซึ่งพบว่าหน่วยรับตรวจ (ผู้ใช้งานระบบ) ยังขาดทักษะในการใช้งาน แนบเอกสารไม่ได้ ไม่
ครบถ้วน ส่งผลให้คะแนนในส่วนนั้นขาดหายไป ทั้งที่หน่วยงานอาจทำงานถูกต้องครบถ้วน 

4)  ระบบ MITAS ยังไม่ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบข้อมูล กรณีไม่แนบ หรือแนบไม่ถูกต้อง ควรมี
การแจ้งเตือนให้ผู ้ใช้งานระบบทราบ เพราะปัจจุบันจะทราบว่าแนบเอกสารผิดพลาดก็ต่อเมื่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าไปตรวจ ณ ขณะนั้น ระบบฯ ปิดการให้แนบเอกสารของหน่วยรับตรวจ
ไปแล้ว ไม่สามารถแนบเอกสารเพ่ิมได้  
 ในการนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาเพ่ือหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ MITAS 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System) หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยรับตรวจ จำนวน 40 หน่วย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนผู้ตรวจประเมิน จำนวน 10 คน  โดยตัวบ่งชี้วัดประสิทธิภาพ 3 ด้าน คือ 
ความง่ายต่อการใช้งาน ความทันเวลา และความสามารถของผู้ใช้ในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการแก้ไข เกี่ยวกับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ 
MITAS จากผู ้ปฏิบัติงานจริง ทั ้งหน่วยรับตรวจ และผู ้ตรวจประเมิน เพื ่อสะท้อนปัญหา อุปสรรค  
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แนวทางแก้ไข ไปยังผู ้พัฒนาระบบให้มีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานระบบ 
 2)   เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS  
 3)   เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรบัปรุงระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิด 
 

การศึกษาเรื ่องแนวทางเพิ ่มประสิทธิภาพของระบบ MITAS ของหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นการผสม
ระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบกัน  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ คือ บุคลากรจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  โดยผู้วิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ใช้งาน
ระบบของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

ผู้ใช้งานระบบ MITAS ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
กลุ่มท่ี 1 หน่วยรับตรวจ จำนวน 40 หน่วย (ผู้รับผิดชอบ จำนวน 80 คน) 
กลุ่มท่ี 2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 10 คน  

เป ็นการว ิจ ัยที ่ม ุ ่งแก้ป ัญหา  เพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบ MITAS (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment System) หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อศึกษาว่าระบบ MITAS มีประสิทธิภาพในระดับใด โดยวัดจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้อง ความ
ทันเวลา และความสามารถในการใช้ระบบฯ รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
หรือข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ MITAS 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
 1)  แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  1) สังกัดราชการ  2) เพศ 3) สถานภาพ  
4) อายุ  5) วุฒิการศึกษาสูงสุด 6) สาขาวิชา  7) สถานะของท่าน 8) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 
9) ความถี่ในการใช้งานระบบ MITAS โดยให้ผู้ตอบเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุด
เพียงข้อเดียว วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ MITAS ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความง่าย
ต่อการใช้งาน ความทันเวลา และความสามารถของผู้ใช้ระบบฯ วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ  
Regression เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรมีอิทธิพลต่อกันหรือไม่ อย่างไร ระหว่างกัน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  
 2)  แบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยมี
การเตรียมคำสำคัญ เนื้อหาเฉพาะใช้ในการสัมภาษณ์ แต่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอ่ืน
ที่มีความเก่ียวข้องกับประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ  
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     ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. สังกัดราชการ   
2. เพศ  
3. สถานภาพ   
4. อายุ   
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด  
6. สาขาวิชา   
7. สถานะของท่าน  
8. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
9. ความถี่ในการใช้งานระบบ MITAS 
 
 
 
   

ผลการศึกษา 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) พบว่า  
 สังกัดราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานอยู่สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 41.3 และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร้อยละ 5.0 กับโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 5.0 ตามลำดับ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา คือ
เพศชาย คิดเปน็ร้อยละ 43.8 ตามลำดับ  

 
 

ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ 
ความง่ายในการใช้งาน 

ความทันเวลา 
ความสามารถในการใช้ระบบ 

 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS 
 

กำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.7 
รองลงมามีสถานภาพโสดร้อยละ 27.5 และมีสถานภาพเป็นหม้าย ร้อยละ 8.8ตามลำดับ  
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา 
30 – 39 ปี ร้อยละ 37.5 มากกว่า 49 ปี ร้อยละ 17.5 และ 20 – 29 ปี ร้อยละ 5.0ตามลำดับ    
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
76.3 รองลงมา คือ ปริญญาโท ร้อยละ 18.8 และต่ำกว่าป.ตรี ร้อยละ 5.0 ตามลำดับ  
 สาขาวิชา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 
38.8 รองลงมา คือ ด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ/การตลาด ร้อยละ 26.3 ตามลำดับ  
 สถานะการทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 72.5 
รองลงมา คือ พนักงานราชการ ร้อยละ 26.3 และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ร้อยละ 1.3
ตามลำดับ                    
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานมานานกว่า 30 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมา 6 – 10 ปี ร้อยละ 23.8 และอายุ 11 – 20 ปี ร้อยละ 20.0 ตามลำดับ        
 ความถี่ในการใช้งานระบบ MITAS (เมื่อมีการเปิดระบบฯ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการใช้งานระบบ ดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบ MITAS มากที่สุด 3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  ร้อยละ 38.8 และมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
ร้อยละ 17.5 
 ไตรมาสที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบ MITAS มากที่สุด  3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  ร้อยละ 26.3 และมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
ร้อยละ 18.8 
 ไตรมาสที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบ MITAS มากที่สุด  3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  ร้อยละ 26.3 และมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
ร้อยละ 18.8 
 ไตรมาสที่ 4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบ MITAS มากที่สุด  3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  ร้อยละ 30.0 และมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
ร้อยละ 22.5 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานอยู่
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 45.0 เป็นเพศร้อยละ 56.3  มีสถานภาพส มรส  
ร้อยละ 63.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 40 – 49 ร้อยละ 40.0 จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 76.3 สาขาวิชา
ด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 38.8 นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังมีสถานะการทำงานเป็นข้าราชการ  
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ร้อยละ 72.5 และทำงานมานานกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.7 ประกอบกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบ MITAS ทั้ง 4 ไตรมาส มากที่สุด จำนวน 3-4 ครั้ง/สัปดาห์  

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานระบบ  พบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน  และด้านความสามารถของผู้ใช้งาน ส่วนด้านความทันเวลา อยู่ในจัดอยู่ระดับ
ปานกลาง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 3.79) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 
0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จัดอยู่ในระดับดี คือ 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ 1) ประเด็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ MITAS ส่งผลให้
การใช้งานง่ายขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.14) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.63) 
รองลงมา คือ 2) ประเด็นระบบ MITAS ช่วยให้การดำเนินการตรวจประเมินคุณธรรม และความ
โปร ่งใสในการดำเน ินงาน ( ITA) สะดวกรวดเร ็วข ึ ้น  ซ ึ ่ งม ีค ่า เฉล ี ่ย เท ่ าก ับ ( X = 3.95 )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.67) และ 3) ระบบ MITAS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการตรวจประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(X = 3.94) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.60) 
 ขณะเดียวกันมีข้อที่ควรพิจารณาเป็นสำคัญ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ ด้าน
ความทันเวลา ในประเด็นระบบ MITAS มีความเสถียร ไม่ล่ม ซึ ่งมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ( X =3.23)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D.= 0.84) สะท้อนให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของระบบ MITAS  
ตามการรับรู้ของผู้ใช้งาน อาจมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบ อันเนื่องมาจากระบบมักเกิด
ข้อผิดพลาด และมีการล่มอยู่บ่อยครั้ง 
 ข้อเสนอแนะในการป้องกันระบบล่ม สาเหตุการล่มของระบบเกิดได้จากผู้ใช้งานระบบ และ
เกิดจากระบบ MITAS  
 เกิดจากผู้ใช้งานระบบ คือ มีการเข้าใช้งานพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก  
มีการอัพเดทซอฟท์แวร์ เกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากระชาก Internet มีปัญหา ระบบเครือข่ายขัดข้อง  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้ควรทยอยเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช้ระบบฯ ช่วงวันใกล้
ปิดระบบ และมีการสำรวจสาย Internet ให้พร้อมใช้งานตลอด และควรใช้เครื ่องสำรองไฟ  
เพ่ือป้องกันการเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากระชาก  
 เกิดจาก ระบบ MITAS ขนาด Server ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งผู้พัฒนาควรมี
การขยายขนาด Server แต่ต้องใช้งบประมาณ  (สะท้อนให้ผู้พัฒนาระบบเพื่อของบประมาณต่อไป) 
ส่วนปัญหาอื่นๆ ผู้พัฒนา/ผู้ดูแลระบบ ควรมีการเก็บสถิติปัญหาการใช้งาน เพื่อให้ทราบปัญหาท่ี
เกิดข้ึนบ่อย แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็วและทันเวลา   



790

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

790 
 

 
 

สรุปประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานระบบ  พบว่า โดยรวมหาก
พิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้าน จะเห็นได้ว่า หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ MITAS อยู่ในระดับดี โดยด้านที่อันดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.93) รองลงมา คือ ด้านความสามารถของผู้ใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 3.80) และด้านความทันเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X  = 3.45) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่ โดยการใช้สถิติ 
ANOVA พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ ระยะเวลา มีค่า Sig. เท่ากับ .395 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรับ 
H0 คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ MITAS 

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่ โดยการใช้สถิติ 
ANOVA พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ ระยะเวลา มีค่า Sig. เท่ากับ .242 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรับ 
H0 คือ ความถ่ีในการใช้งานระบบ MITAS ทั้ง 4 ไตรมาส ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ MITAS 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ MITAS ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หน่วยรับตรวจ และกลุ่มที่ 2 ผู้ตรวจประเมิน 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS พบว่า  

1)  ปัญหาความชัดเจนของเกณฑ์คู่มือ กล่าวคือ แม้บุคลากรสามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้
งานได้ด้วยตนเองจากคู ่มือ เกี ่ยวกับระบบมีวิธ ีการ ขั ้นตอนการทำงาน แต่ลักษณะของคู ่มือ  
มีความซับซ้อน มีรายเอียดที่ไม่ชัดเจน เข้าใจยากในบางส่วน เช่น วิธีการเชื่อมต่อของระบบ MITAS 

2)  ป ัญหาระบบไม ่ เสถี ยร ม ีความล ่าช ้า  กล ่าวค ือ จากการใช ้งานระบบ  MITAS  
จะเห็นได้ว่า ระบบเกิดการล่มอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเข้าใช้งานพร้อม ๆ กัน หรือ เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก  
ใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน และ ช่วงใกล้ปิดระบบ รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตของแต่ละบุคคลมีความ  
ไม่เสถียร ไม่เท่ากัน ส่งผลให้การอัพโหลดเอกสารดำเนินการช้า ใช้เวลานานพอสมควร ทำให้การ
ดำเนินการส่งงานในบางครั้งไม่ทันต่อเวลา  

3)  ปัญหาการสูญหายของข้อมูล กล่าวคือ จากการใช้งานระบบ MITAS พบว่า ในบาง
หน ่วยงานเม ื ่อม ีการอ ัพโหลดไฟล ์งานไปแล ้วทำให ้ข ้อม ูลบางส ่วนส ูญหาย ประกอบกับ  
ในบางครั้งการใช้งานระบบ MITAS จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ด้วย 

4)  ความไม่คุ้นชินต่อระบบของบุคลากร กล่าวคือ ผู้ตรวจประเมินฯ บางท่านยังไม่คุ้นชินกับ
ระบบ MITAS ทำให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจงานมากกว่ารูปแบบเอกสาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การดำเนินงาน  
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5)  การเปล ี ่ยนผ ู ้ รั บผ ิดชอบระบบ  MITAS กล ่าวค ือ ในการใช ้งานระบบ MITAS  
ในบางครั้งมักมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการเพิ่ม หรือย้ายการทำงาน ทำให้ผู้ใช้งานใหม่  
ไม่เข้าใจการใช้งาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับการระดมความคิดเห็นของผู ้ใช้งานระบบ MITAS 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ 1 หน่วยรับตรวจ และ กลุ่มที่ 2 ผู้ตรวจประเมิน 
เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า แนวทางในการ
ปรับปรุงระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ดังนี้  

1)  พัฒนาด้านระบบการใช้งาน ควรปรับปรุงคู่มือการใช้งานของระบบ MITAS ให้ความ
ละเอียด ชัดเจน และ เข้าใจง่าย ควรจัดอบรมแก่ผู้รับผิดชอบให้ครอบคลุม พร้อมทั้งหน่วยงานควร
พัฒนาเครื่องมือของระบบ MITAS ให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานไดจ้ริง นอกจากนี้
ควรปรับปรุงการให้ Username และ Password แก่ผู้ตรวจประเมินเป็นรายบุคคล ไม่ควรใช้งาน
ร่วมกัน พร้อมทั้งควรพัฒนาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานด้วย อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินการตรวจประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 

2)  พัฒนาด้านความทันเวลา ควรเพิ่มขนาด Server เพื่อให้การรับ – ส่งข้อมูลเสถียรมาก
ยิ่งขึ้น อันจะมีส่วนช่วยในส่งข้อมูลในระบบให้ทันต่อการใช้งานและระยะเวลาที่กำหนด นอกจากน้ี
ควรปรับปรุงระบบ ในช่วงก่อนปิดระบบให้ระบบเสถียรมากกว่านี ้ พร้อมทั ้งควรเพิ ่มพื ้นที่  
ในการอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน Google Drive 

3)  พัฒนาด้านความสามารถในการใช้ระบบ ควรมีการจัดอบรมเพื ่อพัฒนาผู ้ใช ้งาน  
จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง หรือ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพ่ือ 
นำมาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเพื่อร่วมกันตอบข้อซักถาม หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกับระบบ MITAS 
ให้กระจายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค อันเป็นการสร้างตัวแทนในการกระจายข้อมูล เพื่อถ่ายทอดงาน
สาธิต วิธีการใช้งานระบบ MITAS และเมื ่อเกิดปัญหาเกี ่ยวกับระบบจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว  
ซึ่งปัจจุบันศูนย์รวมข้อมูล/ผู้แก้ปัญหาจะอยู่ที่ส่วนกลาง เมื่อเกิดปัญหาพร้อม ๆ กัน หลาย ๆ ที่ ทำให้
ภาระงานตกอยู่ที ่ส่วนกลางเป็นหลัก นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดวิธ ีการใช้งานระบบ MITAS ร่วมกันทั ้งหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานด้วย  
หากกรณีต้องการประหยัดงบประมาณ เมื่อมีการจัดอบรมในส่วนกลาง ให้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมแทน  
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1)  ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานระบบ 
 จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านความสามารถของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจาก
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน หน่วยงานมีคู่มือการใช้งานระบบที่สามารถศึกษาเรียนการใช้งานได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งมีส่วนช่วยให้การตรวจประเมินฯ ดำเนินการอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น และด้านความสามารถ
ของผู ้ใช้ ผู ้พัฒนาระบบฯ มีการจัดอบรมให้ความรู ้ก่อนใช้งานระบบดังกล่ าว ส่งผลต่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ด้านความทันเวลา อยู่ในจัดอยู่ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อจะเห็นได้ว่า ด้านความทันเวลา ในประเด็นระบบ MITAS มีความเสถียร ไม่ล่ม มีค่าเฉลี่ย
ต่ำกว่าข้ออื่น สะท้อนให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งาน อาจ 
มีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของระบบ อันเนื่องมาจากระบบมักเกิดข้อผิดพลาด และมีการล่มอยู่
บ่อยครั้ง ซึ ่งโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X  = 3.79) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
(S.D.= 0.71)  

2)  ปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS  
 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของผู้ใช้งานระบบ MITAS ได้แก่ 1) ปัญหาความ
ชัดเจนของเกณฑ์คู่มือ คู่มือมีความซับซ้อน เข้าใจยากในบางส่วน 2) ปัญหาระบบไม่เสถียร มีความ
ล่าช้า เนื่องจากการใช้งานระบบ MITAS ระบบเกิดการล่มอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเข้าใช้งานพร้อม ๆ กัน 
หรือ เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน และ ช่วงใกล้ปิดระบบ ทำให้การดำเนินการ  
ส่งงานในบางครั้งไม่ทันต่อเวลา  3)ปัญหาการสูญหายของข้อมูล 4) ความไม่คุ ้นชินต่อระบบของ
บุคลากร เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบ MITAS ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจงาน
มากกว่ารูปแบบเอกสาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และ 5) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
ระบบ MITAS อันเนื่องมาจากการเพิ่ม หรือย้ายการทำงาน ทำให้ผู้ใช้งานใหม่อาจะไม่เข้าใจการใช้งาน
ของระบบ สอดคล้องเศกสรรค์ คงคชวัน (2556) กล่าวไว้ว่า ปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานอาจ
เกิดจากระบบที่เป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบระบบ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับการเข้าใช้งานพร้อมๆ กันทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน
ระบบไม่ได้ในช่วงเวลาที ่มีผู ้เข้าใช้งานจำนวนมาก อีกทั ้งยังเกิดปัญหาด้านบุคล ากรในองค์กร 
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน เนื่องจากการโอนย้าย หรือบรรจุใหม่ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่โอนย้ายหรือผู้บรรจุใหม่เข้ามารับช่วงต่อ โดยไม่ได้มีทักษะในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นๆ ขณะที่ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) กล่าวไว้ว่า ปัญหาและ
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อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่
ทั่วถึง ประกอบกับจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการดูแลและ
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้บางกรณีอาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

3) แนวทางในการปรับปรุงระบบ MITAS  
 จากการศึกษา พบว่า สำหรับแนวทางในการปรับปรุงระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถทำได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านระบบการใช้งาน ด้วยการปรับปรุงคู่มอืการใช้งาน
ของระบบ MITAS ให้มีความละเอียด ชัดเจน และ เข้าใจง่าย ประกอบกับหน่วยงานควรพัฒนา
เครื่องมือของระบบ MITAS ปรับปรุงการให้ Username และ Password แก่ผู ้ตรวจประเมินเป็น
รายบุคคล พร้อมทั้งควรพัฒนาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานด้วย อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการตรวจประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2) การพัฒนาด้าน
ความทันเวลา ควรเพิ่มขนาด Server เพื่อให้การรับ – ส่งข้อมูลเสถียรมากยิ่งขึ้น อันจะมีส่วนช่วยส่ง
ข้อมูลในระบบให้ทันต่อการใช้งานและระยะเวลาที่กำหนด  และ 3) พัฒนาด้านความสามารถในการ
ใช้ระบบ หน่วยงานควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ใช้งาน จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง หรือ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพ่ือร่วมกันตอบข้อซักถาม หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกับระบบ MITAS ให้กระจายในหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค อันเป็นการสร้างตัวแทนในการกระจายข้อมูล เพ่ือถ่ายทอดงาน สาธิตวิธีการใช้งานระบบ 
MITAS ร่วมกัน นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ 
MITAS ร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงานด้วย สอดคล้องกับเศกสรรค์ คงคชวัน 
(2556) กล่าวไว้ว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรเพ่ิมบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละระบบให้มากขึ้น จัดให้มีการสอนงานจากบุคลากรผู้มีความรู้
ความเข้าใจในแต่ละระบบ ให้แก่บุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบนั้น เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารท้องถิ่นเองควรสนับสนุนการอบรมให้มากขึ้น และเพิ่มการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้น หากเกิดข้อบกพร่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากส่วนกลาง ให้นำข้อบกพร่องเหล่านั้นแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ควรมีการแบ่ง
งานมอบหมายงานและรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื ่อง  
ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น ทั้งด้านการศึกษาอบรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และจำเป็น
ต่อการใช้งาน และควรสร้างจิตสำนึก ในการให้ความสนใจและใส่ใจ รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที ่ และ 
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การให้บริการประชาชน เช่นเดียวกับสุธน ศรีศักดิ์บางเตย (2562) กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน ควรกำหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 
จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากร 
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ และควรจัดการฝึกอบรมการจัดทำสื่อการเรียน
การสอน โดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 จากการศึกษา พบว่า หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจมี
ปัญหาเรื่องความไม่เสถียร ของระบบ MITAS ตามการรับรู้ของผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากระบบเกิด
ข้อผิดพลาด และมีการล่มอยู่บ่อยครั้ง สำหรับข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยมองว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ MITAS โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการติดตามระบบให้บ่อยขึ้น โดยหากปัญหาจากระบบ
เกิดจากส่วนกลาง  ให้นำข้อบกพร่องเหล่านั้นแจ้งผู้ดูแลระบบ เพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป พร้อมทั้ง
ควรมีการเพิ่มขนาด Server เพ่ือให้การรับ – ส่งข้อมูลมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างปกติ ประกอบกับควรเพิ่มพื้นที่ในการอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้ได้โดยไม่ต้องผ่าน 
Google Drive เพ่ือเก็บข้อมูลส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม  
 นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ MITAS ร่วมกัน โดยให้บุคลากรผู้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบ มีการสอนงาน ถ่ายทอดงานให้กับบุคลากรที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบนั้นๆ 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชน 
  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรทำการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการใช้งานระบบตรวจประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (MITAS) ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัด
ส ุราษฎร์ธาน ีด ้วย เพ่ือนำข้อมูลมาพัฒนาประสิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรอีก 
ทางหนึ่ง 

2)  ควรทำการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบตรวจประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (MITAS) ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขของ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยงานชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งนำปัญหาและ
อุปสรรคมาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข บูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรต่อไป 
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การศึกษาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน   

จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

สุทธิพงษ์  คล้ายอุดม* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื ่องการศึกษาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการจัดการขยะ 2) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะ 3) เพื่อศึกษาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถูกหลักวิชาการและเหมาะสมกับพื้นที่เป็นโมเดลต้นแบบการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ที่อยู่
อาศัยตามทะเบียนบ้านที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 243 
ตัวอย่าง และ 2) ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน/ลูกจ้าง
เทศบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้สถิตเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เพศหญิง มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพ
เกษตรกรรม อาศัยอยู่ในบ้านสวน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว ข้อมูลด้านการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 3.56, S.D. = 0.89) ด้านสภาพปัญหาการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 = 3.45, S.D. = 0.93) ด้านแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะสามารถ
ดำเนินการได้ 2 ระดับคือ ระดับต้นทาง (1) มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนโดยหลัก 3ช คือ ใช้
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น้อย ใช้ช้ำ และนำมาใช้ใหม่ (2) กำหนดให้ทุกครัวเรือนกำจัดขยะเปียกโดยใช้ถังขยะเปียก (3) สถาน
ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรมที่ขออนุญาตใหม่ทั้งหมดจะต้องมีมาตรการกำจัดขยะเปียกตั้งแต่ต้น
ทาง ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาระดับปลายทาง เทศบาลจะดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน/วัน จำนวน 2 เตาเพ่ือใช้ในการกำจัดขยะ  
 
คำสำคัญ: การจัดการขยะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทนำ 
   

เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือเป็นที่ตั้งของหาดริ้น ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม Full Moon ทำให้
ในช่วงกิจกรรม Full Moon จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักบริเวณหาดริ้นจำนวนมาก ปกติในแต่ละวัน 
ตำบลบ้านใต้จะมีประชากรแฝงซึ่งทำงานในพื้นที่ประมาณ 15,000 คน นักท่องเที่ยวที่พักประจำ
ประมาณ 20,000 คน รวมจำนวนประชากรที่อยู่ในพื ้นที ่แต่ละวันประมาณ 40,000 คน ถ้าเป็น
สัปดาห์ที ่จ ัดกิจกรรม Full Moon จะมีนักท่องเที ่ยวเพิ ่มขึ ้นอีกประมาณ 20,000-40,000 คน 
นอกจากนั้นตำบลบ้านใต้ มีสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร ประมาณ 200 ร้าน บาร์ สถาน
บันเทิง นวดแผนโบราณ สปา ประมาณ 200 แห่ง และโรงแรม จำนวน 127 โรงแรม ไม่นับสถานที่พัก
แบบ Hostel ที่กระจายอยู่จำนวนมาก ทำให้แต่ละวัน เทศบาลตำบลบ้านใต้ ต้องมีภารกิจในการ
จัดเก็บขยะ และกำจัดขยะจำนวนมากตามปริมาณประชากรและสถานประกอบการ โดยเฉพาะในช่วง
ที่มีกิจกรรม Full Moon จำนวนขยะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลตำบล
บ้านใต้ จะไม่น้อยกว่า 40 ตันในช่วงปกติ แต่เป็น 60-70 ตันในช่วงที่มีกิจกรรม Full Moon แต่ปัจจุบัน
เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีการจัดเก็บขยะนำไปกำจัดประมาณวันละไม่เกิน 20 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งประชาชน
ที่อยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถคัดแยกขยะและกำจัดขยะเองที่บ้าน การจัดการขยะ
ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ที่เกิดจากการบริหารจัดการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถ
จัดการขยะในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากขาดการจัดการตามหลักวิชาการและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม จะ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางการ แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ที่เหมาะสม และขยาย
ต่อในพื้นที่อื่น ๆ ตามศักยภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ การจัดการ ขยะจึงเป็นเรื่องที่นำสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาในการจัดการขยะและจัดทำ ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึง
ทำการศึกษาในหัวข้อ การศึกษาการพัฒนาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพ่ือทราบข้อมูลด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3)  เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถูกหลักวิชาการและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่เป็นโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา มีการกำหนดขอบเขตประเด็นของการวิจัย ไว้ 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้าน
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล
บ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถูกหลัก
วิชาการและเหมาะสมกับพื้นที่เป็นโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขนาดเล็ก 

ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ชุมชนในตลาด ชุมชนบ้านท้องนายปาน ชุมชนบ้านหาดริ้น ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
จำนวนมาก 

ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
 

นิยามศัพท์ 
 
  การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยมีการ
คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังขยะ การจัดเก็บและขนส่ง การใช้ซ้ำ การทำปุ๋ยหมัก และ
การนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 
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  ชุมชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีเลขที่บ้านและจำนวนครัวเรือนมีหนว่ย
เป็นครัวเรือน ตามทะเบียนราษฎร์ของชุมชนในตลาด ชุมชนบ้านท้องนายปาน ชุมชนบ้านหาดริ้น ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3 R ประกอบด้วย ใช้น้อย (หรือลดการ
ใช้ : Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และใช้แปรรูปใหม่ (Recycle) เพื่อให้การจัดการขยะเป็นวิธีการง่าย ๆ 
ที่ทำให้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถใช้หลักการ 3 ใช้ หรือ 3 R เพื่อการ
จัดการขยะที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนและชุมชน ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

1) ใช้น้อย หรือลดการใช้ (Reduce: R แรก) หมายถึง การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่
จำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดการสูญเปล่าและลดปริมาณขยะให้มากท่ีสุด เช่น การใช้
ตะกร้าหรือถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของเพ่ือลดปริมาณพลาสติกและโฟมซึ่งกำจัดยาก การใช้แก้ว
ส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวแล้วทิ้ง การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารเพ่ือลดขยะโฟมซึ่งย่อยสลาย
ยาก เป็นต้น 

2) ใช้ซ้ำ (Reuse: R ที่สอง) หมายถึง การนำของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้
อีกโดยไม่ผ่านขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นอกจากจะ
ช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย การใช้กระดาษสองหน้า เมื่อใช้ครบทั้งสอง
หน้าแล้ว ยังทำเป็นกระดาษหน้าที่สาม โดยใช้เป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา 
การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ได้ (Rechargeable Battery) เป็นวิธีการที่ประหยัดเงินในกระเป๋า
และช่วยลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น การบริจาคเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ผู้ที่มีความ
จำเป็นต้องใช้ นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังทำให้บ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรังเต็มไปด้วย
สิ่งของที่ไม่ใช้งานแล้ว การขายสินค้ามือสอง เช่น หนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็น
ต้น นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมรายได้อีกช่องทางด้วย 

3) ใช้แปรรูป หรือ แปรรูปใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle: R ที่สาม) หมายถึง การนำขยะ 
รีไซเคิลของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพ่ือผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น การนำกระป๋องอะลูมิเนียมมาหลอมเป็นขาเทียม การนำกล่องเครื่องดื่ม UHT 
มาแปรรูปเป็นตะกร้าการนำกระดาษมาแปรรูปเป็นกล่องทิชชู การนำขวดพลาสติกใส (PET) มาแปร
รูปเป็นเสื้อ เป็นต้น 
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นอกจากหลักการการจัดการขยะดังกล่าวแล้ว กิจกรรมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ สามารถ
ดำเนินการได้ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
  ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัสดุรีไซเคิลเป็นเงินสดหรือบันทึกลงสมุดใน
โรงเรียนหรือชุมชน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิก ซึ่งสามารถฝากหรือ
ถอนได้ในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ขยะรีไซเคิลจะถูกรวบรวมไว้และจำหน่ายให้กับซาเล้งหรือ
ร้านค้าของเก่าต่อไป ธนาคารขยะมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน แล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
สำหรับคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รู้จักคุณค่าขยะ และรู้ว่าขยะรีไซเคิลสามารถแลกเป็น
เงินได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้รู้จักการออมอีกด้วย  
  ผ้าป่ารีไซเคิล เนื่องจากวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาและให้
ความสำคัญกับสถาบันทางศาสนาในแง่ของการเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิด การ
เรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น การดำเนินกิจกรรม เริ่มจากการชักชวนคนใน
ชุมชนคัดแยกขยะ และรวบรวมวัสดุรีไซเคิล นำมาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่า แทนการใช้เงิน จากนั้น
ประสานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อ คำนวณมูลค่าเป็นจำนวนเงินเพื่อถวายให้วัด 
  ขยะแลกไข่ แลกสิ่งของ กิจกรรมขยะแลกไข่ แลกสิ่งของจะใช้หลักการเปรียบเทียบมูลค่าของวัสดุ
รีไซเคิลกับราคาของไข่หรือสิ ่งของที ่ใช้ในกิจกรรม ซึ ่งราคานี ้จะขึ ้นลงตามตลาด เช่น กระดาษ
หนังสือพิมพ์ 1 กิโลกรัม สามารถแลกไข่ได้ประมาณ 1 ฟอง 
  การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการนำอินทรีย์สาร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่ว 
หญ้าแห้งผักตบชวา ตลอดจนขยะอินทรีย์ตามบ้านเรือนมาแปรสภาพโดยวิธีการหมัก โดยอาศัย
ขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
 การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ น้ำหมักจุลินทรีย์ คือ สารสกัดธรรมชาติที่ได้จากการนำเอาพืชผัก 
ผลไม้หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ รวมไปถึงเศษอาหารจากครัวเรือน ก็
สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพได้ โดยนำวัสดุดังกล่าวมาหมักกับกากน้ำตาลทรายแดงในสภาพที่ไม่มี
ออกซิเจน โดยมีจุลินทรีย์ทำที่ย่อยสลายวัสดุต่าง ๆ จนได้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 
  การจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) 
  แนวคิด Zero Waste ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในภาคอุตสาหกรรม โดย Dr. Paul Palmer จาก
มหาวิทยาลัยเยล มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการรีไซเคิลสารเคมีที่จะต้องทิ้งให้
กลับมาสะอาดและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ความสำเร็จของการรีไซเคิลได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากสอดคล้องกับกระแสของสังคมที่ต้องการให้มีสิ ่งแวดล้อมที ่ดีของเสียเหลือศูนย์  (Zero 
Waste) เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในด้านการผลิตและจัดการขยะมูลฝอย โดยได้ถูกนำมากำหนดเป็น
วิสัยทัศน์สำหรับศตวรรษใหม่มีเป้าหมายและกระบวนการเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการขยะมูล
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ฝอยที่ไม่เพียงจำกัดเฉพาะการรีไซเคิลเพื่อลดการฝังกลบเท่านั้น หากแต่ยังเน้นถึงการออกแบบใช้
ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัย ลด
สารพิษและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (The Grass Roots Recycling Network, 2004) 
  ตัวอย่างของเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมปลอดขยะ เช่น ซานฟรานซิสโกประเทศ
สหรัฐอเมริกาโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กและสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน เมืองดังกล่าวได้เป็นเมือง
ศูนย์ปฏิบัติการขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี มีการจัดการที่ถูกต้องและไม่มีการฝังกลบ โดย
เมืองโคเปนเฮเกนและสต๊อกโฮม มีการเผาขยะประมาณ 50% (AtiqUz Zaman & Steffen 
Lehmann, 2011) 
  วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) 

1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด มีหลักการในการจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือการลดขยะ ณ แหล่งกำเนิด (Source Reduction) เพื่อให้มีปริมาณขยะนำไปกำจัดหรือ
ทำลายให้น้อยที่สุดและการคัดแยกขยะนับเป็นวิธีการที่สำคัญที่ทำให้การจัดการขยะในขั้นต่อ ๆ ไป 
สามารถนำไปกำจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) การเก็บรวบรวม การเก็บรวบรวมมูลฝอยอาจแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ (1) ระบบถังมูล
ฝอยใบเดียว (One-can System) มูลฝอยที่เกิดขึ้นทุกชนิดรวมใส่ลงในถังมูลฝอยเพียงใบเดียว (2) ถัง
มูลฝอยสองถัง (Two-can System) ได้กำหนดให้ถังมูลฝอยใบหนึ่งเก็บมูลฝอยจำพวกเศษอาหาร 
(Garbage) เท่านั้น ส่วนอีกใบหนึ่งนั้นใช้เก็บมูลฝอยอื่น ๆ ซึ่งมักเป็นพวกมูลฝอยแห้ง (Rubbish) (3) 
ระบบทั้งมูลฝอยสามถัง (Three-can System) ใบแรกใช้เก็บมูลฝอยจำพวกมูลฝอยสดหรือเศษอาหาร 
ซึ่งเหมาะที่จะต้องเก็บทุกวัน วิธีการกำจัดที่เหมาะสมก็อาจจะใช้วิธีนำไปเลี้ยงสัตว์ (Hog Feeding) 
หรือการหมักทำปุ๋ย (Composting) ส่วนถังมูลฝอยใบที่สองและใบที่สามก็นำไปเก็บมูลฝอยอย่างอ่ืน 

3) การเก็บกัก ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู่ตามแหล่งกำเนิดต่าง 
ๆ แล้วก็จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพ่ือนำไปกำจัดทำลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็วที่สุด 

4) การขนส่ง โดยการนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดขยะต่าง ๆ ในชุมชน 
และจัดเก็บก่อนขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน 

5) การแปรสภาพ วัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการดังนี้คือ 
(1) ชว่ยลดพ้ืนที่ในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลงโดยการ
อัดขยะให้เป็นฟ่อนหรือเป็นก้อน ๆ (2) นำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก (3) เพื่อนำ
ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อีก 
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6) การกำจัดหรือทำลาย (Disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอย ในปัจจุบันการกำจัดหรือการทำลายขยะมูลฝอยสามารถทำได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) 
การเทกองบนพื้น (Open Dumping) (2) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (3) 
การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (Secure Landfill) (4) การเผาในเตาเผา (Incineration) (5) วิธีหมักทำปุ๋ย 
(Composting)  
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
   

เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อทราบข้อมูลด้านการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการขยะและสภาพปัญหาการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านตามเลขที่บ้านทั้ง 3 
ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนในตลาด ชุมชนบ้านท้องนายปาน ชุมชนบ้านหาดริ้น ตามบัญชีรายชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( ไม่นับรวมบ้าน
เช่า)  จำนวน 619 ครัวเรือน  

  กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ ้าบ้านหรือตัวแทนเจ ้าบ้านตามเลขที ่บ ้านทั ้ง 3 ช ุมชน 
ประกอบด้วย ชุมชนในตลาด ชุมชนบ้านท้องนายปาน ชุมชนบ้านหาดริ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียน
ราษฎร์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ไม่นับรวมบ้านเช่า) จำนวน  
243  ตัวอย่าง ผู้ศึกษาคำนวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ Yamane (1967) โดยดำเนินการ
เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   

เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที ่ผ ู ้ศ ึกษาสร้างขึ ้น ลักษณะของคำถาม
ประกอบด้วยคำถามปลายปิด ประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำถามในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ บริเวณที่อยู่อาศัย และลักษณะที่อยู่อาศัย  ตอนที่ 2  ศึกษาสภาพการ
จัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคำตอบมี 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ตอนที่  3  ศึกษาปัญหาการจัดการขยะในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะ คำถาม
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ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะในจัดการขยะจะใช้วิธีที ่ดีที ่สุด 
เหมาะสมกับพ้ืนที่และงบประมาณของเทศบาล 
  เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถูก
หลักวิชาการและเหมาะสมกับพ้ืนที่เป็นโมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็ก ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ผู ้ศึกษานำรูปแบบที่ได้จาก
การศึกษาไปประเมินความเหมาะสมโดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ตัวแทนประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล เพื่อสรุปนำเสนอเป็นโมเดล
ต้นแบบในการจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
   

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เพศหญิง มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ในบ้านสวน ลักษณะที่อยู่อาศัย
เป็นบ้านเดี่ยว  

 ตอนที่  2  ข้อมูลด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝒙 = 3.56, S.D. 
= 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ การส่งเสริมการคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทางของเทศบาล (�̅�𝒙 = 3.67, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ การเสริมความรู้ในการ
จัดการขยะต้นทางทั่วถึงและการดำเนินการกำจัดขยะเปียกโดยใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน (�̅�𝒙 = 
3.65, S.D. = 0.77) และการใช ้ถ ังขยะแยกส ี เพ ื ่อแยกประเภทขยะ  (�̅�𝒙 = 3.61, S.D. = 0.93) 
ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการสร้างเตาเผาไร้มลพิษเพื่อกำจัดขยะของเทศบาล 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (x ̅ = 3.98, S.D. = 0.96) ดังข้อมูลในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี  1   จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมนิ
การจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ข้อ ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝒙 S.D. 
การแปล

ผล น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  การเสริมความรู้ในการจัดการขยะต้นทาง
ทั่วถึงประชาชนเพยีงใด 

1 
(0.4) 

10 
(4.1) 

94 
(38.7) 

105 
(43.2) 

33 
(13.6) 

3.65 0.77 ระดับด ี

2.  การส่งเสรมิการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของ
เทศบาล 

6 
(2.5) 

9 
(3.7) 

82 
(33.7) 

107 
(44.0) 

39 
(16.0) 

3.67 0.87 ระดับด ี

3.  การดำเนนิการกำจัดขยะเปียกโดยใช้ถังขยะ
เปียกในครัวเรอืนได้ผลเพียงใด 

1 
(0.4) 

15 
(6.2) 

76 
(31.3) 

126 
(51.9) 

25 
(10.3) 

3.65 0.76 ระดับด ี

4.  โครงการลดปริมาณขยะที่ไดผ้ล เชน่ ขยะแลกของ
ใช้ ธนาคารขยะ ทำปุ๋ยหมกั 

9 
(3.7) 

43 
(17.7) 

81 
(33.3) 

91 
(37.4) 

19 
(7.8) 

3.27 0.96 ปานกลาง 

5.  การบรกิารถังขยะในเขตเทศบาลครอบคลุม
ทั่วถึง 

7 
(2.9) 

28 
(17.5) 

81 
(33.3) 

96 
(39.5) 

31 
(12.8) 

3.47 0.95 ระดับด ี

6.  การใช้ถงัขยะแยกสเีพื่อแยกประเภทขยะมี
ความเหมาะสมเพยีงใด 

3 
(1.2) 

22 
(9.1) 

86 
(35.4) 

86 
(35.4) 

46 
(18.9) 

3.61 0.93 ระดับด ี

7.  ช่วงเวลาการจัดเก็บขยะของรถขยะมีความ
เหมาะสม 

3 
(1.2) 

20 
(8.2) 

99 
(40.7) 

84 
(34.6) 

37 
(15.2) 

3.54 0.89 ระดับด ี

8.  การรักษาความสะอาดในพืน้ที่สาธารณะ
ได้ผลดีเพียงใด 

2 
(0.8) 

21 
(8.6) 

109 
(44.9) 

80 
(32.9) 

31 
(12.8) 

3.48 0.85 ระดับด ี

9.  การจดัเก็บขยะของพนกังานเทศบาลทำ
ได้ผลดีเพียงใด 

2 
(0.8) 

25 
(10.3) 

89 
(36.6) 

92 
(37.9) 

35 
(14.4) 

3.54 0.89 ระดับด ี

10.  การขนส่งขยะไปยังที่กำจัดดำเนินการโดยใช้รถ
ขยะปัจจุบันเหมาะสมเพียงใด 

3 
(1.2) 

23 
(9.5) 

87 
(35.8) 

90 
(37.0) 

40 
(16.5) 

3.58 0.91 ระดับด ี

11.  การกำจัดขยะโดยวิธีปัจจุบัน (ฝังกลบ) ได้ผลดี
เพียงใด 

6 
(2.5) 

41 
(16.9) 

99 
(40.7) 

66 
(27.2) 

31 
(12.8) 

3.30 0.97 ปานกลาง 

12.  ถ้ามีการสร้างเตาเผาไร้มลพิษของเทศบาล
ท่านเห็นด้วยเพยีงใด 

1 
(0.4) 

18 
(7.4) 

54 
(22.2) 

81 
(33.3) 

89 
(36.6) 

3.98 0.96 ระดับมาก 

เฉลี่ย 3.56 0.89 ระดับดี 

   
ตอนที่  3  สภาพปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝒙 = 3.45, S.D. 
= 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการประเมินข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ความสนใจของ
ผู้บริหารเทศบาลในการจัดการขยะ (�̅�𝒙 = 3.69, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ ปุ๋ยจากการหมักในถัง
ขยะเปียกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  (�̅�𝒙 = 3.65, S.D. = 0.91) และ ความกระตือรือร้นของ
พนักงานเทศบาลในการจัดเก็บขยะ (�̅�𝒙 = 3.60, S.D. = 0.90) ตามลำดับ ข้อมูลในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษา
ปัญหาการจัดการขยะ 

 

ข้อ ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝒙 S.D. 
การแปล

ผล น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1.  ความสนใจของประชาชนในการ
ประชาสัมพนัธ์/อบรม/ให้ความรูข้อง
เทศบาล 

3 
(1.2) 

22 
(9.1) 

90 
(37.0) 

96 
(39.5) 

32 
(13.2) 

3.54 0.87 ระดับด ี

2.  ความร่วมมอืของประชาชนในการคัดแยก
ขยะ 

8 
(3.3) 

31 
(12.8) 

90 
(37.0) 

86 
(35.4) 

28 
(11.5) 

3.39 0.96 ปานกลาง 

3.  ขยะที่คัดแยกแล้วสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้เพยีงใด 

6 
(2.5) 

23 
(9.5) 

73 
(30) 

108 
(44.4) 

33 
(13.6) 

3.57 0.92 ระดับด ี

4.  ขยะรีไซเคิลเมือ่คัดแยกแล้วสามารถ
จำหน่ายสร้างรายได ้

6 
(2.5) 

37 
(15.2) 

71 
(29.2) 

97 
(39.9) 

32 
(13.2) 

3.46 0.98 ระดับด ี

5.  ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในการ
กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน 

6 
(2.5) 

19 
(7.8) 

97 
(39.9) 

97 
(39.9) 

24 
(9.9) 

3.46 0.86 ระดับด ี

6.  การบรกิารแจกจ่ายถังขยะเปียกให้กับ
ครัวเรือนเพยีงพอหรือไม่ 

6 
(2.5) 

22 
(9.1) 

118 
(48.6) 

70 
(28.0) 

27 
(11.1) 

3.37 0.88 ปานกลาง 

7.  ปุ๋ยจากการหมักในถังขยะเปียกสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้เพยีงใด 

5 
(2.1) 

11 
(4.5) 

95 
(39.1) 

85 
(35.0) 

47 
(19.3) 

3.65 0.91 ระดับด ี

8.  การจดัเก็บขยะไม่ทั่วถึง มขียะตกค้าง* 5 
(2.1) 

31 
(12.8) 

108 
(44.4) 

74 
(30.5) 

25 
(10.3) 

3.34 0.90 ปานกลาง 

9.  ประชาชนแยกทิ้งขยะตามถัง รถขยะเก็บ
มารวมกนัอกี* 

6 
(2.5) 

17 
(7.0) 

95 
(39.1) 

91 
(37.4) 

34 
(14.0) 

3.53 0.90 ระดับด ี

10.  ความกระตอืรอืรน้ของพนกังานเทศบาลใน
การจดัเก็บขยะ 

4 
(1.6) 

19 
(7.8) 

86 
(35.4) 

94 
(38.7) 

40 
(16.5) 

3.60 0.90 ระดับด ี

11.  ความสนใจของผู้บริหารเทศบาลในการ
จัดการขยะ 

4 
(1.6) 

16 
(6.6) 

75 
(30.9) 

104 
(42.8) 

44 
(18.1) 

3.69 0.89 ระดับด ี

12.  การขนส่งขยะโดยรถขนขยะส่งกลิน่
รบกวนเพยีงใด* 

11 
(4.5) 

38 
(15.6) 

106 
(43.6) 

68 
(28.0) 

20 
(8.2) 

3.19 0.95 ปานกลาง 

13.  การขนส่งขยะทำให้น้ำจากขยะหกเรีย่ราด สรา้ง
ความเดอืดร้อนกับผูส้ัญจร* 

20 
(8.2) 

55 
(22.6) 

90 
(37.0) 

51 
(21.0) 

27 
(11.1) 

3.04 1.10 ปานกลาง 

14.  ขยะส่งกลิน่เหมน็เป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์ละ
แพรก่ระจายเชื้อโรค* 

8 
(3.3) 

29 
(11.9) 

70 
(28.8) 

109 
(44.9) 

27 
(11.1) 

3.48 0.95 ระดับด ี

15.  การขาดแคลนที่ดนิในเขตเทศบาลที่ใชฝ้ัง
กลบขยะ* 

8 
(3.3) 

19 
(7.8) 

76 
(31.3) 

108 
(44.4) 

32 
(13.2) 

3.56 0.93 ระดับด ี

16.  การตอ่ต้านจากประชาชนที่ไมต่้องการให้
บ่อฝังกลบขยะอยู่ในพื้นที่* 

13 
(5.3) 

29 
(11.9) 

79 
(32.5) 

91 
(37.4) 

31 
(12.8) 

3.40 1.02 ระดับด ี

17.  น้ำชะล้างจากกองขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ทำให้เกดิน้ำเสีย* 

9 
(3.7) 

28 
(11.5) 

70 
(28.8) 

100 
(41.2) 

36 
(14.8) 

3.51 1.00 ระดับด ี

18.  ค่าบริการจัดเก็บขยะไม่เพยีงพอและ
เหมาะสม* 

6 
(2.5) 

11 
(4.5) 

124 
(51.0) 

81 
(33.3) 

21 
(8.6) 

3.41 0.81 ระดับด ี
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ข้อ ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

�̅�𝒙 S.D. 
การแปล
ผล น้อย

ท่ีสุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ท่ีสุด 
19.  งบประมาณในการจัดการขยะของเทศบาล

ไม่เพียงพอ* 
13 

(5.3) 
18 

(7.4) 
100 

(41.2) 
93 

(38.3) 
19 

(7.8) 
3.35 0.92 ปานกลาง 

20.  กำจัดขยะโดยการฝังกลบเป็นวิธกีารที่ไม่
ถูกตอ้งส่งผลกระทบส่วนรวม* 

9 
(3.7) 

18 
(7.4) 

100 
(41.2) 

82 
(33.7) 

34 
(14.0) 

3.46 0.95 ระดับด ี

เฉลี่ย 3.45 0.93 ระดับดี 

 
หมายเหตุ: * เป็นข้อคำถามเชิงลบ 
 
  ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะในจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้  

1) ควรใช้รูปแบบการกำจัดขยะแบบฝังกลบ เนื่องจาก (1) ไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศ (2) มี
การใช้ถังขยะเปียกหรือย่อยสลายได้เพื่อคัดแยกขยะจากนั้นทำการฝังกลบ ทำให้ชุมชนจะได้สะอาด
ขึ้น ไม่มีแมลงวันรบกวน (3) ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการฝังกลบขยะ  

2) ควรใช้รูปแบบการกำจัดขยะแบบทำปุ๋ยหมัก เนื่องจาก (1) เป็นลดปริมาณขยะและ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ประโยชน์จากขยะในการทำปุ๋ย เช่น การปลูกผัก การปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
ทำให้ชุมชนประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย (2) ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการกำจัดขยะ และลดขยะใน
ครัวเรือน สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง (3) การกำจัดขยะแบบทำปุ๋ยหมักควรทำและอบรม
ชาวบ้านให้แยกขยะและทำอย่างจริงจัง เพื่ออนาคตของเกาะจะได้สวยงาม ปลอดมลพิษ การจัดการ
ขยะ ประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ถูกวิธี และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ 

3) ควรใช้รูปแบบการกำจัดขยะโดยใช้เตาเผาไร้มลพิษ เนื่องจาก (1) เหมาะสมกับพื้นที่ที่
เป็นเกาะ (2) เตาเผาไร้มลพิษมีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะได้ดี ได้ทุกชนิดและทุกรูปแบบ ลดการ
หมักหมมขยะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น/ลดก๊าซพิษ/ลดปัญหาแมลงที่เป็นพาหนะ และกระทบสิ่งแวดล้อม
น้อย/ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (3) ประหยัดพื้นที่ในการฝังกลบ/พื้นที่จัดเก็บ (4) เถ้าเบาที่เหลือจากการ
เผาไหม้ สามารถทำส่วนผสมของอิฐมวลเบาได้ หรือแปลงสภาพเป็นปุ๋ยได้ 

4) ควรใช้รูปแบบการกำจัดขยะหลายวิธีรวมกันตั้งแต่ต้นทาง ควรเริ่มต้นต้นตั้งจากการ
ประชุม/ประชาคม มั่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนควบคู่กับการกำกับดูแลจากคนที่มี
ความรู้ สร้างให้เป็นกิจลักษณะให้กับชุมชนให้เป็นเรื่องปกติ ถ้าทุกคนร่วมมือกันแยกขยะเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานก็ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้ ขยะมีหลายประเภท ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่
สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ขยะที่สามารถนำไปทำปุ๋ยได้ ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ทั้งนี้  ขยะเปียกที่มา
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จากธรรมชาติควรนำไปคัดแยกและทำเป็นปุ๋ยหมัก และฝังกลบ ขยะที่เป็นขวดพลาสติกและแก้วโลหะ
ควรนำไปรีไซเคิล ขยะติดเชื้อควรนำไปเผาทำลายด้วยเตาเผาไร้มลพิษ ทำให้ขยะที่เหลือปลายทาง
น้อยลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  โมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบล

บ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   

ตอนที่  5  แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่เทศบาล
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถูกหลักวิชาการและเหมาะสมกับพื้นที่เป็น
โมเดลต้นแบบการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จากการประชุมกลุ่มย่อย 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและแกนนำประชาชนในชุมชน
ตลาด ชุมชนหาดริ้นและชุมชนท้องนายปาน จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. ได้
ข้อสรุปในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ดังนี้ (1) จะต้องมีการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาลตำบลบ้าน โดยหลัก 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำมาใช้ใหม่ โดยต้องรณรงค์ทุกครัวเรือน 
โดยเฉพาะบ้านเช่าให้เจ้าของบ้านเช่าไปกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้เช่า  (2) กำหนดให้ทุกครัวเรือน
กำจัดขยะเปียกในครัวเรือนโดยถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยเทศบาลจะพยายามจัดหาถังขยะเปียกให้ 
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ในส่วนของร้านค้า ตลาดสด ที่ไม่สามารถจัดหาถังขยะเปียกได้เนื่องจากปริมาณมาก เทศบาลจะ
ประสานงานจัดตั้งสถานีขยะเปียกในแหล่งชุมชนแออัดต่อไป  (3) เทศบาลจะดำเนินการก่อสร้าง
เตาเผาขยะไร้มลพิษขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน/วัน จำนวน 2 เตา (4) สถานประกอบการ ร้านอาหาร 
โรงแรมที่ขออนุญาตใหม่ทั้งหมดจะต้องมีมาตรการกำจัดขยะเปียกตั้งแต่ต้นทาง 
 

อภิปรายผล 
   

 ปญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนจากปญหาตามเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างอำเภอเกาะพะ
งัน จังหัดสุราษฎร์ธานี ที่ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่สามารถทำลายได้
หมด สะสมในเขตชุมชน นอกจากนั้น ขยะยังได้ถูกนําไปทิ้งในที่ห่างไกลจนกอปญหาสิ่งแวดลอมด้าน
ต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน ทัศนียภาพด้านการท่องเที่ยว 
ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตำบลบ้าน
ใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการได้ 2 ระดับคือ ระดับต้นทาง (1) 
จะต้องมีการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้าน โดยหลัก 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำมาใช้
ใหม่ โดยต้องรณรงค์ทุกครัวเรือน โดยเฉพาะบ้านเช่าให้เจ้าของบ้านเช่าไปกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้
เช่า (2) กำหนดให้ทุกครัวเรือนกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนโดยถังขยะเปียกในครัวเรือน โดยเทศบาล
จะพยายามจัดหาถังขยะเปียกให้ ในส่วนของร้านค้า ตลาดสด ที่ไม่สามารถจัดหาถังขยะเปียกได้
เนื่องจากปริมาณมาก เทศบาลจะประสานงานจัดตั้งสถานีขยะเปียกในแหล่งชุมชนแออัดต่อไป  (3) 
สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรมที่ขออนุญาตใหม่ทั้งหมดจะต้องมีมาตรการกำจัดขยะเปียก
ตั้งแต่ต้นทาง ระดับปลายทาง (1) เทศบาลจะดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ตัน/วัน จำนวน 2 เตา  
  ผลการวิจัยสอดคล้องกับ จุรีรัตน ไชยจิตรและดาวัลย วิวรรธนะเดช (2555) กล่าวว่า ปญหา
ขยะอำเภอเกาะสมุยมีความรุนแรงมาก เนื่องจากเตาเผาที่มอียู่ใชงานไม่ได ้มีขยะกองรวมรอการกําจัด
อยู่กว่า 15,000 ตัน ขณะที่ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนกวาวันละ 168 ตัน ปจจุบันกําจัดโดยการฝงกลบซึ่งไม่
สามารถฝังได้ทั้งหมดและยังไม่ถูกสุขลักษณะจึงส่งผลกระทบตอดินและน้ำบาดาลบริเวณใกลเคียง 
รวมถึงการปล่อยน้ำขยะลงสู่คลองธรรมชาติ เชน คลองมะเร็ต ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาวะของชุมชนใน
ที่สุด จึงได้นําเสนอแนวทางการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรโดยคัดแยกขยะตั้งแต่ตนทาง ขยะ
เปียกจะถูกคัดแยกลงหลุมฝงกลบเพื่อผลิตแกสชีวภาพ สวนขยะแหงที่รีไซเคิลไมไดจะถูกสงไปทำ
เชื้อเพลิงขยะอัดแท่งแข็ง (RDF) และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงนําเสนอการสร้างโรงไฟฟาโดยใช
เชื้อเพลิง RDF ร่วมกับกับแกสชีวภาพจากขยะชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้หากประเมินจากปริมาณขยะปจจุ
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บันวันละ 168 ตัน จะสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยกําลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต อย่างไรก็ตามก็ตามเพ่ือ
เป็นการรองรับการขยายตัวในอนาคต จึงเสนอสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 3.0 เมกกะวัตต ด้วยต้นทุน 310 
ลานบาท  
  ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ ประเสริฐ บัวจันอัฐ (2561) กล่าวว่า แนวทางการจัดการขยะ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน คือ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ สร้างแนวทางและวินัยในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการออกให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
กำหนดจุดวางขยะที่ชัดเจน กำหนดวันจัดเก็บ เช่น วันคี่เก็บขยะแห้ง วันคู่เก็บขยะเปียก โดยมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในแนวปฏิบัติ  
  ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ กฤษติยาภรณ์  สถิตวรหิรัญ  และคณะ (2560) กล่าวว่า มี
ความเห็นให้มีการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนแล้วนำขยะแต่ละประเภทมาดำเนินการจัดการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์และถูกสุขลักษณะ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จัดทำโครงการ
รณรงค์ทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ และเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับงานโดยแบ่งความรับผิดชอบ
ตามประเภทงานและความรู้แต่ละบุคคล เพ่ิมเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะให้เพียงพอ มีการปรับปรุงอัตราค่า
ขยะเพ่ิมข้ึนให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอสำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการขยะ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฯ ต่าง ๆ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร 
  ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ อนุศรา สาวังชัย และคณะ (2558) ทำการศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์
การจัดการขยะเกาะภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะต้นทาง 2) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ 3) ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 4) ยุทธศาสตร์การจัดให้มีพ้ืนที่ต้นแบบใน
การลดปริมาณขยะในเกาะภูเก็ต 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการถังขยะ 6) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาข้อกฎหมาย การทิ้งขยะเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยเชิงนโยบาย  
1) ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการ

จัดการขยะอย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พื้นที่ในชุมชน
ปลอดจากขยะ เช่น การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า การจัดประกวดแข่งขันการรักษาความสะอาด การผลิต
สินค้าจากวัสดุเหลือใช้และให้เทศบาลมีการจัดหาแหล่งรับซื้อเพื่อนำมาแสดงหรือนำมาจัดจำหน่าย  
เป็นต้น  

2) เทศบาลควรให้ผู้ที่เก่ียวของเขามาใหความรูและทักษะในการจัดการขยะมูลแกประชาชน
ภายในชุมชนพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น สงเสริมการคัด
แยกและการนําขยะไปแปรรูปและใชประโยชนใหมากข้ึน เป็นต้น 

3) เทศบาลควรเร่งพัฒนาความรูทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะในพ้ืนที่ชนบท เชน การใชเทคโนโลยีพื้นบ้านกับการใชประโยชนจากของเสียต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนในชุมชน เป็นต้น 

4) การจัดการขยะแบบบูรณาการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้องจากทุกฝ่าย ไม่ว ่าจะเป็นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ชุมชน ท้องถิ ่น รวมไปถึง 
นักท่องเที่ยวเพราะหากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวก็จะไม่
ประสบความสำเร็จ  
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรขยายขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ศึกษาให้ครอบคลุมผู้ที่มาพักอาศัยชัว่คราว (บ้าน
เช่า) ในพื้นที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้ข้อมูลความคิดเห็นทั้งใน
ด้านผู้ที่อาศัยอยู่เดิมในชุมชน และผู้ที่เข้ามาพักอาศัยชั่วคราว  

2)  ควรมีการศึกษาในประเด็นเดียวกันกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น เกาะสมุย เกาะเต่า ภูเก็ต เพ่ือนำ
ค้นข้อค้นพบที่ได้ในแต่ละพื ้นที ่มาเปรียบเทียบกัน  เพ่ือนำข้อมูลเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้
ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

3)  ควรทำการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อหารูปแบบในการจัดการขยะที่
เหมาะสม ดำเนินการวิจัยโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแต่การกำหนด
ปัญหา การดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับนักวิจัย  
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อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา 

อธิษฐ์  ปิยนามวาณิช* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research ประชากร คือ ผู้ประกอบการโรงแรม
ในจังหวัดพังงา จำนวน 15 ท่าน ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรม
ห้องพัก 1) ด้านความน่าเชื่อถือ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการโรงแรม/ห้องพัก ในด้านต่าง ๆ
ได้จัดทำมาตรการในการดูแล ความสะอาดและปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐ  SHA (Amazing 
Thailand Safety and Health Administration) 2) ด้านการให้ความมั่นใจ ผลการศึกษาพบว่า ทาง
โรงแรม สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ในการบริการของโรงแรม และได้มีการประชาสัมพันธ์
และตั้งอยู่ทุกจุดในโรงแรม สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีการวัดผลตรวจสอบที่ชัดเจน และ
ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ 3) ด้านการตอบสนองลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมต้องปรับปรุงหลายส่วน
ที่ต้องเพิ่มความปลอดภัย และสร้างจุดสนใจ เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ด้าน
การดูแลลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการทำ SOP/Standard of Procedure ในแต่ละ
ส่วน เพื่อให้มีระบบในการดูแลลูกค้ามากขึ้นกว่าปกติ  ทั้งพนักงานและลูกค้า เข้มข้นตามมาตรฐาน
ของรัฐด้วยลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นคนไทย ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิม ทั้งสำหรับพนักงาน และลูกค้า 
เช่น พนักงานต้องสวมหน้ากากทุกครั้งที่ให้บริการ มีการคัดกรองลูกค้าที่เข้าพักโดยการตรวจวัด
อุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่สาธารณะ 5) ด้านรูปลักษณ์ ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ประกอบไม่ได้ปรับมาก เนื่องจากค่อนข้างใส่ใจดูแลมาโดยตลอดมีภาพลักษณ์ค่อนข้างชัดเจน ยังคง
ต้อนรับด้วยมิตรไมตรี แบบไทย ผู้ให้บริการและรับบริการจักต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้น
ระยะห่างทางสังคม มีการจัดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด เพ่ือให้พนักงานและลูกค้าได้ตระหนักถึงการ
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อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา 

อธิษฐ์  ปิยนามวาณิช* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research ประชากร คือ ผู้ประกอบการโรงแรม
ในจังหวัดพังงา จำนวน 15 ท่าน ผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรม
ห้องพัก 1) ด้านความน่าเชื่อถือ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการโรงแรม/ห้องพัก ในด้านต่าง ๆ
ได้จัดทำมาตรการในการดูแล ความสะอาดและปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐ  SHA (Amazing 
Thailand Safety and Health Administration) 2) ด้านการให้ความมัน่ใจ ผลการศึกษาพบว่า ทาง
โรงแรม สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ในการบริการของโรงแรม และได้มีการประชาสัมพันธ์
และตั้งอยู่ทุกจุดในโรงแรม สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีการวัดผลตรวจสอบที่ชัดเจน และ
ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ 3) ด้านการตอบสนองลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมต้องปรับปรุงหลายส่วน
ที่ต้องเพิ่มความปลอดภัย และสร้างจุดสนใจ เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ด้าน
การดูแลลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการทำ SOP/Standard of Procedure ในแต่ละ
ส่วน เพื่อให้มีระบบในการดูแลลูกค้ามากขึ้นกว่าปกติ  ทั้งพนักงานและลูกค้า เข้มข้นตามมาตรฐาน
ของรัฐด้วยลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นคนไทย ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิม ทั้งสำหรับพนักงาน และลูกค้า 
เช่น พนักงานต้องสวมหน้ากากทุกครั้งที่ให้บริการ มีการคัดกรองลูกค้าที่เข้าพักโดยการตรวจวัด
อุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่สาธารณะ 5) ด้านรูปลักษณ์ ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ประกอบไม่ได้ปรับมาก เนื่องจากค่อนข้างใส่ใจดูแลมาโดยตลอดมีภาพลักษณ์ค่อนข้างชัดเจน ยังคง
ต้อนรับด้วยมิตรไมตรี แบบไทย ผู้ให้บริการและรับบริการจักต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้น
ระยะห่างทางสังคม มีการจัดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด เพ่ือให้พนักงานและลูกค้าได้ตระหนักถึงการ
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ดูแลตัวเอง และผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโควิด เพ่ือให้พนักงานและลูกค้าได้ตระหนักถึงการดูแลตัวเอง 
และผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากโควิด อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ในด้านต่าง ๆ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา พบว่า มีการปรับเปลี่ยน 
เพิ ่มจุด check-in ในโรงแรม เพิ ่มมาตรฐานการดูแลทำความสะอาดมากขึ ้น 2) ด้านราคา ผล
การศึกษาพบว่า มีการลดราคาการจองที่พักล่วงหน้า การเปิดบริการ ต้องปรับราคาและสินค้าให้เข้า
กับตลาดคนไทยมากขึ้นราคาไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก 3) ด้านสถานที่ ผลการศึกษาพบว่า ไม่ได้
กระทบมากนักปรับเปลี่ยนโรงแรม เพ่ิมจุดถ่ายรูป เนื่องจากพฤติกรรมคนไทยชอบถ่ายรูปดูแลสถานที่ 
ห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ให้สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผล
การศึกษาพบว่า ใช้ Social Media เยอะขึ ้นและในเป็นช่องทางหลักในการทำการตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมี Influencer and Blogger ให้กับโรงแรมเพิ่มมากขึน้ เข้าร่วมโครงการ “เรา
เที่ยวด้วยกัน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่
ต้องการตอบสนองโครงการของรัฐ 5) ด้านพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ปรับลดบ้างเล็กน้อย ให้
เหมาะสม ยังไม่สามารถจ้างปกติได้โดยการจ่าย 75% แต่ยังคงสวัสดิการอื่น ๆ ไว้เช่นเดิม 6) ด้าน
สภาพแวดล้อมและทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ไม่ได้ปรับมากเนื่องจากทางโรงแรมได้ดูแลอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปรอดโปร่ง ง่ายต่อการทำความสะอาดมากขึ้น 
7) ด้านกระบวนการการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ได้เพ่ิมหลักการให้บริการตามมาตรฐานของรัฐ 
ซึ่งอาจทำให้เพิ่มต้นทุนในการบริการมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการใช้บริการแบบ New-Normal และ 
Social Distancing ตามมาตรการ/ลดการจัดการที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ลงทะเบียน 
App ไทยชนะ 
 
คำสำคัญ: โควิด-19, การบริหารจัดการโรงแรมห้องพัก, จังหวัดพังงา 
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บทนำ 
 

 ประเทศไทย เดิมมีชื่อว่า "สยาม" กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน
และนครใหญ่สุดของประเทศ และการปกครองส่วนภูมิภาค จัดระเบียบเป็น 76 จังหวัด ในปี 2560 โดย
ประเทศไทยมีคะแนนสูงในด้านทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานบริการนักท่องเที่ยว แต่มี
คะแนนต่ำในด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและความมั ่นคง การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยกเพราะเป็น
อุตสาหกรรมบริการที่สามารถสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของการค้าโดยรวมของประเทศโดยในปี 2562 
ประเทศไทยมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวรวมประมาณ 297,000 ล้านบาท นอกจากรายได้จาก
การท่องเที่ยวโดยตรงแล้วกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอีกหลาย
ชนิดเช่นธุรกิจด้านโรงแรมและที่พักธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารธุรกิจการขนส่งตลอดจนธุรกิจเกี่ยวกับของ
ที่ระลึกซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานเกิดรายได้ และมีการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ โดยรวมของ
ประเทศโดยในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวรวมประมาณ 297,000 ล้าน
บาท นอกจากรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรงแล้วกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ธุรกิจต่อเนื่องอีกหลายชนิด เช่น ธุรกิจด้านโรงแรมและที่พักธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารธุรกิจการขนส่ง
ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวกับของที่ระลึกซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานเกิดรายได้ และมีการกระจายรายได้ไปยัง
ท้องถิ่นต่างๆ  
 แต่หลังจากธุรกิจโรงแรมประสบกับปัญหานักท่องเที่ยวลดน้อยลงประกอบกับการแข่งขันทาง
การตลาด ที่ค่อนข้างสูงและผู้ใช้บริการมีความต้องการที่หลากหลายและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้
ผู้ประกอบการโรงแรมต้องปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการบริหารโดยเพิ่มทางเลือกให้มีตลาดออนไลน์
หรือเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมอีกทางหนึ่ง ในปัจจุบันการบริหารจัดการ
โรงแรมมีการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึนทั้งจากในโรงแรมระดับเดียวกันหรือในโรงแรมระดับที่ต่ำกว่าต้อง
ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาต่ำซึ่งเป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการ
แข่งขันอย่างรุนแรงโดยใช้การลดราคาและลดคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญจะมีโอกาสในการสร้าง
รายได้ทีสู่งกว่าเนื่องจากมีจุดเด่นที่แตกต่างกว่าโรงแรมในระดับที่ต่ำกว่าทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่ครบครันราคาที่สูงกว่าความหรูหราสวยงามและทันสมัยเป็นต้นทั้งนี้เป็นจุดเด่นที่สามารถ
ดึงดูดใจผู้ใช้บริการให้เลือกใช้บริการได้แต่ในทางกลับกันถ้าโรงแรมที่อยู่ในระดั บที่ต่ำกว่าสามารถ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและบริการให้ดีขึ้นและใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบคู่แข่งเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการจัดเลี้ยงในโรงแรม
อาจเปลี่ยนใจไปเลือกใช้บริการจากโรงแรมเหล่านั้นได้  
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จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั ่งตะวันตกของประเทศไทยจังหวัดพังงามีเนื้อที่
ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
พื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศเหนือติดกับจังหวัดระนอง ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ทิศใต้ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน ทิศตะวันตก
ติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมีเกาะต่างๆ อยู่ในทะเลอันดามันมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มี
จำนวนเกาะมากที่สุดในประเทศไทย การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา 
อำเภอเกาะยาว อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด อำเภอคุระบุรี อำเภอ
ท้ายเหมือง มี 48 ตำบล 314 หมู่บ้าน 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรม
ห้องพักในจังหวัดพังงา โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
โรงแรมในการนำข้อมูลไปปรับปรุงด้านการให้บริหารและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1)   เพ่ือศึกษาอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา 
 2)   เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา  
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น จังหวัดพังงา มีการเจริญเติบโต
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ในเดือนธันวาคมปี 2019 โรคโควิด 19 มีการระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรค
อุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะ ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศทั่วโลกเป็นสาเหตุทำให้นักท่องเที ่ยวต้องตกเลิกการจองห้องพัก และการแจ้งคืน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประกาศเลื่อนการดินทางมาชังประเทศไทย ดังนั้นทำให้ธุรกิจโรงแรมห้องพัก
และรีสอร์ท รวมทั้งธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาก็ซบเซาลง เนื่องจากรัฐบาลประกาศ พรบ.ฉุกเฉินปิดประเทศ เพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการกำหนดกรอบแนวคิดวิจัยนั้นจะช่วยให้ผู ้วิจัยได้กำหนด
กระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นรูปแบบ 
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 การศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพล COVID - 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัด
พังงา ผู้วิจัยกำหนดวิธีการศึกษาที่มีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่ แบบของการวิจัยข้อมูลที่ต้องการหน่วย
ของการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  

1) ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดพังงา  
 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดพังงา ซึ่งจากการได้ลงพื้นที่
สำรวจพบว่า ในอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเยอะและมีจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
จำนวนมาก จึงคิดว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยสร้างเองโดยจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 อิทธิพล Covid-19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพัก ประกอบด้วย ด้านความ
หน้าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านรูปลักษณ์  
 ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่  
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมและทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
การให้บริการ  

 

 
 
 
 

อิทธิพลโควิด 19  

กระบวนการวิจัย 
- แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องในการบริหาร
จัดการของธุรกิจโรงแรม
ห้องพัก 

- ปัจจัยความสำเร็จในการ
จัดการการบริหารจัดการ
ของธุรกิจโรงแรมห้องพัก 
ปัจจัยความสำเร็จใน 

- แนวทางปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 
- ประยุกต์ใช้กับธุรกิจโรงแรม

ห้องพัก 
- ความคงอยู่อย่างยั่งยืนของ

โรงแรมห้องพัก 



821

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

821 
 

 
 

 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  จากแบบสอบถามผู้วิจัย ได้กำหนดแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์  

4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิง โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายให้วิธีเจาะจง 
   

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงาผู้วิจัยจะได้
นำเสนอผลการวิจัยตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้   

1) สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
 จังหวัดพังงา มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ชายหาดสะอาดสวยงาม มีภูเขา 
น้ำตก มีแหล่งปะการังใต้ทะเลสวยงาม เช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ภูมิทัศน์อ่าวพังงาเป็นที่
รู้จัก ในระดับนานาชาติ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ทั้งยังมีความหลากหลาย
ทางนิเวศ และ วัฒนธรรมดั้งเดิม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเมืองที่สงบ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เรียบง่าย ประชาชน มีอัธยาศัยดี เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ชายหาดและทะเล 
  ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าจำนวนที่พักแรมที่จดทะเบียนมีแนวโน้ม 
เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า ที ่พัก/โรงแรมและห้องพักของจังหวัดพังงา มีศักยภาพที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้ เมื่อพิจารณาจำนวนห้องพักแรม พบว่า จังหวัด
พังงามีจำนวนห้องพักแรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาควรเน้นการบริการให้เป็นที่ประทับใจ เพ่ือ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดพังงาเพ่ิมข้ึน และกลับมาเท่ียวซ้ำอีก จังหวัดพังงามีรายได้จาก
การท่องเทีย่วเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
COVID-19 กระทบไปทั่วโลก กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และการ
โดยสาร เพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเคลื่อนย้ายของคน การใช้ของสาธารณะ เมื่อ
ผู้คนงดเว้นการเดินทางเคลื่อนที่เพ่ือลดการพบปะผู้คนจึงได้รับผลกระทบประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของในประเทศ เจ้าของธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรับมือ
ตั้งแต่ต้น แต่อย่างที่ทราบว่า ผู้ประกอบการยังต้องพ่ึงพาตัวเองอย่างมาก แล้วจะทำอย่างไรให้ผ่านพ้น
ช่วงเวลานี้ไปได้แบบไม่ต้องปิดกิจการ  
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2)  แนวทางการบริหารจัดการโรงแรมในภาวะ COVID-19 
หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีมติเอกฉันท์ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ลำดับที่ 14 ทำให้โรงแรมและสถานประกอบกิจการบริการอื่น ๆ ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันและบริหาร
จัดการในห้วงเวลาที่ COVID-19 ได้กลายเป็นโรคติดต่ออันตรายแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงาน
ในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โรคระบาด 

(1) การกำหนดมาตรการป้องกันนี้จำเป็นที่จะต้องวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการเฝ้าระวัง
การสังเกตการณ์และการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุ กรณีนี้ฝ่ายบริหารที่เป็นผู้กำหนดนโยบายกับ
พนักงานผู ้ปฏิบัติงานต้องทำงานร่วมกันและสรุปเนื ้อหาแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดขอบเขต
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าช่วงไหนและวิธีการไหนเป็นช่วงการเฝ้าระวัง ช่วงไหนเป็นสังเกตการณ์และ
ช่วงไหนเป็นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรอาจเขียนขึ้นมาเป็น 
SOP (Standard Operation Procedure) เพ่ือนำไปใช้ในอนาคต 

(2) กำหนดคณะทำงานเฉพาะของโรงแรมขึ้นมาโดยกำหนดแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นทีม
เฉพาะกิจเพื่อคอยติดตามและประเมินผลสถานการณ์นี้โดยรวม ซึ่งจะทำให้การติดตามสถานการณ์มี
ความชัดเจนมากขึ้นโดยทีมนี้ต้องคอยปรับให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งประเมินสถานการณ์จากข้อมูลทั้ง
ภายในโรงแรมและภายนอก ติดตามและสังเกตอาการแขกและพนักงานที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
หรือเริ่มป่วย ตลอดจนติดต่อและขอคำปรึกษาจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

(3) ตรวจสอบลูกค้าที่เข้าพักที่มาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งกรณีนี้แม้ทาง
ราชการจะมีการคัดกรองแล้วแต่ก็เป็นไปได้ที่อาจมีหลุดรอดการตรวจเช็คหรือลูกค้าเจตนาไม่บอกโดย
อาจใช้การสอบถามโดยตรงตั้งแต่ตอน Check In หรือหากเกรงลูกค้าไม่พอใจก็อาจใช้วิธีการสังเกต 
Passport ลูกค้าท่ีมีตราประทับว่าไปประเทศใดมาบ้าง 

(4) การปล่อยให้ลูกค้าหรือพนักงานที่มีอาการป่วยที ่น่าสงสัยทำงานและใช้บริการ
โรงแรมได้ตามปกติโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ Lobby ฯลฯ โดยโรงแรม
ไม่จัดการแนะนำหรือช่วยเหลือให้ไปพบแพทย์หรือสอบถามรายละเอียดการป่วยเพื่อนำไปปรึกษา
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเพราะเกรงว่าลูกค้าจะไม่พอใจโรงแรมต้องคิดเสมอว่ากำลังทำให้ลูกค้าอื่นเสี่ยง
ไปด้วยที่อาจต้องติดเชื้อโดยไม่รู้เรื่องถ้ากังวลเรื่องการไปสอบถามอาการจากลูกค้าที่ต้องสงสัยจะทำให้
ลูกค้าไม่พอใจก็ควรนึกถึงลูกค้าคนอื่น ๆ ที่ต้องเสี่ยงจากการใช้ สิ่งความนวยความสะดวกร่วมกับ
ผู้ป่วยต้องสงสัยด้วยเช่นกัน 

(5) การทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการสกัดการแพร่ระบาดการที่ต้อง
ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการสกัดการแพร่ระบาดทำให้เราต้องแจ้งลูกค้า ในบางกร ณี
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หากลูกค้าป่วยและเข้าข่ายต้องสงสัยว่าป่วยจาก COVID-19 เราจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
ตรวจเช็คอาการลูกค้าที่โรงแรมซึ่งต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้ลูกค้าก่อนเพราะหากไม่แจ้งอาจทำให้
ลูกค้าไม่พอใจและเกิดความกังวลได้เราไม่ควรกังวลว่าเรากรณีที่เราแจ้งลูกค้ าตั้งแต่ตอน Check In 
แล้วลูกค้าจะกลัวเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันลูกค้าย่อมทราบอยู่แล้วว่า COVID-19 ระบาดในขั้น
ไหนลูกค้าบางคนก็เข้าใจแต่บางคนก็อาจไม่เข้าใจซึ่งเราก็ต้องหาวิธีอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้มากที่สุด
เพราะทุกอย่างก็เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้าเอง 

(6) จัดเตรียมอุปกรณ์ที ่ใช ้ทำความสะอาดเพื ่อป้องกันโรคให้พอเพียงเช ่น เจล
แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผ้าปิดปาก ปรอทวัดไข้ เป็นต้น และอาจกำหนดพื้นที่กักกันโรคไว้ใน
โรงแรมบางส่วนด้วยก็ได้ในกรณีที่หากพบลูกค้าป่วยและต้องรอเจ้าหน้าที่มารับ 

(7) จำกัดพ้ืนที่เฉพาะให้ลูกค้าหรือพนักงานสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อหากลูกค้าหรือ
พนักงานแจ้งอาการป่วยด้วยตนเองและสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ควรจำกัดพื้นที่เฉพาะใหลู้กค้า
หรือพนักงานอยู่เป็นสัดส่วนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับตัวไปตรวจรักษาและหลังจากที่ลูกค้าแขกออก
จากสถานที่เฉพาะแล้วควรมีมาตรการในการทำความสะอาด หรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กรม
ควบคุมโรคด้วยก็ได้ว่าควรจัดการอย่างไร 

(8) สังเกต ติดตามอาการของลูกค้าและพนักงานของโรงแรมและคอยติดตามอาการ
ลูกค้าและพนักงานที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กรณีที่พบพนักงานป่วยและเข้าข่ายเฝ้าระวังควร
แจ้งหน่วยงานรัฐและให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานทันที 
 3) ด้านกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจโรงแรมห้องพักในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 

การท่องเที่ยวการโรงแรมทั่วโลกต้องเผชิญกับการปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมไป อย่างของ
ประเทศไทยก็มีกรุงเทพฯและภูเก็ตที่อันดับผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศ ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่
เห็นชัดเจนมากๆ อีกนั่นคือสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็นอันดับ 1 ของโลกทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ยก 2 ประเทศนี้มาเป็นตัวอย่างเนื่องจากมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงมากจึงได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก แต่สำหรับสหรัฐฯยังมีปัญหาเรื่องสงครามราคาน้ำมันกับกลุ่มประเทศส่งออก
น้ำมันในตะวันออกกลางที่มีผลทำให้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว 

 (1) ปัจจุบันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ ่มลดน้อยลง ก็ทำให้มาตรการ Social 
Distancing ของหลาย ๆ ประเทศเริ่มผ่อนปรนลงตามไปด้วย แต่สำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
ยังคงในระหว่างทำความเข้าใจกับในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ การลดราคาการ
จองที่พักล่วงหน้าต่าง ๆ การเปิดบริการให้เป็นสถานที่กักตัวชั่วคราวของผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ
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โควิด-19 ซึ่งการบริหารโรงแรมแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแม้แต่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคอ่ืน 
ๆ ที่ผ่านมา นั่นก็เพราะโรคระบาดอื่น ๆ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการใช้มาตรการ Social Distancing 
พร้อมกันทั ่วโลกแบบนี้มาก่อน และสิ ่งที ่แย่ที ่สุดในเวลานี้นั่นคือ การลดต้นทุนของธุรกิจซึ ่งได้
กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผู้บริหารหลายคนต้องจำเป็นต้องปลดพนักงานบางส่วนออกไปหรืออาจจะ
ปรับลดเงินเดือนของพนักงานลงตามผลประกอบการที่ลดลงในช่วงนี้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการ
เปิดน่านฟ้า น่านน้ำ และการเดินทางเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาพักท่ีโรงแรมอีกครั้ง  

(2)  รูปแบบการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปหลังจากการแพร่ระบาดจบลง เพราะผู้คนจะหัน
มาเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่าการเดินทางเพื่อไปทำงาน นั่นเพราะการประชุมออนไลน์ที่
สะดวก รวดเร็วและลื่นไหลทำให้คนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างมาก  

(3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันโครงการไทยชนะหรอืเรียกให้เข้าใจง่ายๆมัน
คือ Healthy Passport เพื่อให้นโยบาย Social Distancing อยู่ในการควบคุมในพื้นที่สาธารณะทั่ว
ประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนใช้งานได้จากเว็บไซต์ของการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยได้ฟรี 
โครงการนี้จะจำกัดคนเข้า-ออกจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่อ่ืน ๆ ที่
มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมากได้อย่างง่ายๆด้วยการแสกน QR CODE เพ่ือเช็คอิน-เช็คเอาท์เพ่ือจำกัด
คนในพ้ืนที่นั้น ๆ ไว้ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาระยะห่างระหว่างกัน 

(4) ระบบระบายอากาศ เพราะอากาศ คือ สิ่งที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ยิ่งเป็นสถานที่ปิดดว้ย
แล้วยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการยกระดับและปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบฆ่าเชื้อใน
อากาศให้มีความปลอดภัยมากข้ึน โดยจัดทำระบบระบายอากาศให้โปร่งและสะอาดขึ้น 

(5) การนำ AI และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยบริการซึ่งการใช้หุ่นในการบริการนี้ทำให้หลีกเลี่ยง
การสัมผัสกันระหว่างลูกค้าและพนักงานได้อย่างไม่ต้องกังวล เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ -
19 เข้าร้านอาหารที่เกาหลีใต้อย่างหายห่วง ด้วยการบริการโดยหุ่นยนต์ 

(6) Tourism Bubble เปิดการท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์ระยะสั้น การเปิดให้ท่องเที่ยวได้
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก่อนการเปิดให้เที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นวิธีค่อยเป็นค่อยไปที่สามารถ
ทำได้อย่างระมัดระวัง ซึ่งสามารถควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวได้ง่ายกว่าการเปิดให้เที่ยวระหว่าง
ประเทศในทวีปที่อยู่ห่างไกลกัน เพราะจะทำให้ง่ายต่อการติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ง่าย
และสะดวกมาก 

(7) Premium Tour กลุ่มเล็ก คนน้อยกว่า โอกาสติดเชื้อยิ่งน้อยลง การทำทัวร์ย่อมให้
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและป้องกันติดเชื้อหรือสัมผัสมากกว่าการเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่แน่นอน  
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New Normal ของธุรกิจโรงแรม 
1) ยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยใหม่ให้เข้มงวดมากกว่าเดิม  ความสะอาดกลายเป็น

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมากขึ้น นั่นเพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อความสะอาด
มากกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน 

2) จัดการอบรมพนักงานโรงแรมให้มีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโดยเฉพาะ
พนักงานที่จำเป็นต้องสัมผัสลูกค้าโดยตรง 

3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากการแพร่ระบาดโควิด-
19 จบลง แนวโน้มการท่องเที่ยวจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเพราะการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตด้านการ
ท่องเที่ยวยังคงมีอยู่ตลอดมา แม้ว่าจะไม่สามารถเที่ยวได้อย่างที่ใจต้องการ หลาย ๆ คนมีรายการสิ่งที่
ต้องการที่ตั้งใจจะไปเที่ยวหลังจากจบการแพร่ระบาดไวรัสลง เมื่อดูจากสถิติการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบวา่หัวหินและพัทยา คือ แหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยต้องการไปพักผ่อนมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เที่ยวกรุงเทพฯ ภูเก็ต พังงา และเชียงใหม่ ซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศกำลังมาแรง
กว่าต่างประเทศ  

4) F&B and Restaurant ตั้งมั่นในการรักษา Social Distancing ไว้อย่างเคร่งครัด มาตรการ
รักษาระยะห่างยังคงสำคัญเสมอและจะสำคัญมากขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง  

5)   การดำเนินการ (Operations) 
 (1) หากยังต้องการเปิดบริการ Common Room, สระว่ายน้ำ หรือโรงยิม ก็ควรจำกัด

เวลา การใช้ Facilities เหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ยังคงการรักษาระยะห่างอยู่ และจำเป็นต้องทำ
ความสะอาดตลอดเวลาที่เปิดบริการอีกด้วย 

 (2) บริการด้าน Spa ที่จำเป็นต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงนั้นยิ่งจำเป็นต้องกำหนด
ข้อจำกัดต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสม เพ่ือให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดให้น้อยที่สุด
เทา่ที่จะเป็นไปได้  

 (3) ลานจอดรถของโรงแรมจำเป็นต้องจอดหนึ่งคันเว้นหนึ่งคัน เพื่อให้มีพื้นที่มากพอใน
การรักษาระยะห่าง และที่สำคัญพนักงานขับรถของโรงแรมต้องป้องกันและรักษาความสะอาดตัวเอง
ให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ไปนำเชื้อไปให้ลูกค้าและป้องกันตัวเองจากลูกค้าเช่นเดียวกัน ในกรณีนี้
อาจจะต้องจำกัดไว้เฉพาะแขก VIP หรือขาประจำเท่านั้นท่ีจะสามารถใช้บริการพนักงานขับรถให้นำ
รถไปจอดได้จะช่วยลดการแพร่ระบาดลงได้บ้าง 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่องอิทธิพลโควิด-19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลโควิด-19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา และ 
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโรงแรมห้องพัก ในจังหวัดพังงา 
ผู้วิจัยจะได้นำเสนอผลการศึกษาตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้   

1) สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องอิทธิพลโควิด-19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ปัจจุบัน

การท่องเที่ยวนับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
รายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นแหล่งรายได้ที่
สำคัญมากของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งก่อให้เกิดการจ้างงาน  การผลิตสินค้า การกระจายรายได้ 
และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศ การประกอบธุรกิจโรงแรมมีผลสัมพันธ์กับ
จำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงจาก
ภายนอกที่ทำให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งผู ้ประกอบกิจการโรงแรมไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ภาคการท่องเที่ ยว
ของไทยต้องชะลอตัวในช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเป็นวงกว้าง
ไม่เพียงแต่เฉพาะธุรกิจการท่องเที ่ยวและโรมแรมห้องพักดังนั้นต้ องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยหน่วยงานทุกหน่วย
จะต้องร่วมมือกันหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสียหายดังกล่าว  
 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโรงแรงห้องพักมีรายละเอียดของผลการวิจัยดังต่อไปนี ้

(1) ด้านความน่าเชื่อถือ 
  ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงาด้านความน่าเชื ่อถือ 
พบว่า การบริหารจัดการโรงแรม/ห้องพัก ในด้านต่างโรงแรมในเครือได้จัดทำวิธีการ มาตรการในการ
ดูแล ความสะอาดและปฏิบัติการของรัฐเผยแพร่และปฏิบัติจริง ตรวจสอบได้และวั ดผลได้ ทำ
สม่ำเสมอ สามารถทำให้น่าเชื่อถือได้หากเราปฏิบัติจริงตามมาตรการที่รัฐกำหนด  มีการเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มการป้องกันโควิด โดยปฏิบัติตาม  SHA (Amazing Thailand Safety and 
Health Administration) ที่ให้การประเมินและรับรองโดย ททท. เพิ่มการบริหารจัดการให้มีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น เพิ่มการป้องกันทั้งตัวผู้ให้บริการ และลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ารับ
บริการและให้บริการทุกครั้ง มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดในห้องพักและพ้ืนที่สาธารณะ  
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 (2) ด้านการให้ความมั่นใจ 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงาด้านการให้ความมั่นใจ 

พบว่าทางโรงแรมเป็นวิลล่า สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ในการบริการของโรงแรม ซึ่งมีการ
ประชาสัมพันธ์และตั้งอยู่ทุกจุดในโรงแรม สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีการวัดผลตรวจสอบ
ที่ชัดเจน และลูกค้าสามารถรับรู้ได้ สมัครเขา้โครงการ SHA กับทาง ททท. และผ่านการประเมินความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยในที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มองหาที่พักที่มีความปลอดภัย  
สมัครเข้ารับการประเมิน Amazing Thailand Safety and Health Administration จากทาง ททท. 
จนผ่านการประเมิน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้าพัก ว่าทางโรงแรมผ่านมาตรฐานดา้น
ความปลอดภัยสุขอนามัยความม่ันใจลูกค้าบางรายอาจมีความมั่นใจลดลงเล็กน้อยผู้บริหารสร้างความ
มั่นใจจัดทำระบบคัดกรองและการป้องกันต่างๆที่โรงแรมปฏิบัติเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องความ
สะอาด ความปลอดภัยจาดเชื้อ Covid-19 และความยุ่งยากในการเข้าพักโรงแรม/ห้องพัก ที่ใช้เวลา
มากขึ้น มีข้อกำหนด ระเบียบมากขึ้น 

 (3) ด้านการตอบสนองลูกค้า 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านการตอบสนองลูกค้า 

พบว่าโรงแรมต้องปรับปรุงหลายส่วนที่ต้องเพิ่มความปลอดภัย และสร้างจุดสนใจ เพื่อตอบสนอง
ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป หลังมีโควิดส่วนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ตอบสนอง
ลูกค้า ซึ่งโควิดมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากชาวต่างชาติเป็น
คนไทย ซึ่งความต้องการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยการตอบสนองลูกค้าที่มองหาที่พักที่มีความ
ปลอดภัย ด้วยการผ่านการประเมิน SHA ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองจากทาง ททท. และได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยโดยการผ่านการประเมิน SHA จาก ททท.  

 (4) ด้านการดูแลลูกค้า 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านการดูแลลูกค้า พบว่า 

ผู้ประกอบการมีการทำ SOP /Standard of procedure ในแต่ละส่วน เพื่อให้มีระบบในการดูแล
ลูกค้ามากขึ้นกว่าปกติ ทั้งพนักงานและลูกค้า เข้มข้นตามมาตรฐานของรัฐด้วยลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นคน
ไทย ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิม ทั้งสำหรับพนักงาน และลูกค้า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และ
การหมั่นทำความสะอาดตามจุดบริการต่างๆ ให้ความใส่ใจด้านความปลอดภัยของลูกค้า และ
พนักงานสูงสุด เช่น พนักงานต้องสวมหน้ากากทุกครั้งที่ให้บริการ มีการคัดกรองลูกค้าที่เข้าพักโดย
การตรวจวัด 

 อุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้นให้ความเป็นส่วนตัว
ลูกค้ามากขึ้น เช่น บริการลูกค้าท่ีต้องการรับประทานอาหารเช้าที่ห้องพัก ลดระยะห่างทางสังคม เพ่ิม
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ความปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ ้นมีมาตรการในการดูแลและป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น มีเครื ่องวัดอุณภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยการปฏิบัติตามเรื ่องต่าง ๆ ที่
สาธารณสุขกำหนด เป็นไปอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการต้องทำตามขั้นตอนต่าง  ๆ ที่รัฐกำหนด เช็ค
อุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนไทยชนะ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือมีอ่างล้างมือ ทำให้เสียเวลาใน
การเข้าท่ีพักมากขึ้น และในห้องพักต้องใช้วัสดุฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกตารางนิ้ว ทำให้เพ่ิมเวลาการ
ทำงานมากข้ึน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงขึ้น 

 (5) ด้านรูปลักษณ์ 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านรูปลักษณ์ พบว่า 

ไม่ได้ปรับมาก เนื่องจากเราค่อนข้างใส่ใจดูแลมาโดยตลอดมีภาพลักษณ์ค่อนข้างชัด เจน และดูแลได้
ง่ายกว่าทั่วไปอันนี้ต้องสร้างให้ลูกค้ามองเห็นชัดเจน และสัมผัสได้ ถึงการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ
แบบ New–Normal ยังคงต้อนรับด้วยมิตรไมตรี แบบไทย ผู้ ให้บริการและรับบริการจักต้องสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม มีการจัดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด เพ่ือให้พนักงาน
และลูกค้าได้ตระหนักถึงการดูแลตัวเอง และผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโควิด เพื่อให้พนักงานและลูกค้าได้
ตระหนักถึงการดูแลตัวเอง และผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโควิด เพื่อความสบายใจของทุกคนและยังคง
เอกลักษณ์การต้อนรับแบบไทย เว้นระยะห่างในการให้บริการเพิ่มความเป็นส่วนตัว และความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของพนักงานด้วย
เช่นกันลูกค้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจกับการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของโรงแรม ไม่มีผลกระทบ
มากนัก แต่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมแผนดำเนินงานโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
จะส่งผลให้รูปลักษณ์ของที่พักเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เพราะมีขั้นตอนเยอะมาก 

 อิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด ในด้านต่าง ๆ 

 (6) ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามี

การปรับเปลี่ยน เพิ่มจุด check-in ในโรงแรม เพิ่มมาตรฐานการดูแลทำความสะอาดมากขึ้น ทั้งนี้
ไม่ได้ปรับมากเพราะโรงแรมมีตลาดคนไทยอยู่บ้างแล้ว ต้องดูแลห้องพักและส่วนพื้นที่สาธารณะให้
สะอาดอยู่เสมอ มีการลดจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการลดลง ให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าที่เข้าพัก
ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ต้องมีมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมมีความปลอดภัยต่อการให้บริการ
ลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าต้องการความมั่นใจ ให้ลูกค้าเลือกที่พักของทางโรงแรมจำเป็นต้องเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเพื่อให้ได้เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขคือ SHA มาการันตี ให้
ลูกค้าเห็นว่าที่พักของทางโรงแรมมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
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 (7) ด้านราคา 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านราคา พบว่ามีการลด

ราคาการจองที่พักล่วงหน้า การเปิดบริการ ต้องปรับราคาและสินค้าให้เข้ากับตลาดคนไทยมากขึ้น
ราคาไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก เพราะเป็นช่วงที่เราทำตลาดสำหรับคนไทยเที่ยวมากอยู่แล้วราคา
สามารถขายได้ในราคาที่ดี เพราะมีนโยบายรัฐมาช่วยเหลือ ทำให้แขกรู้สึกว่าจ่ายไม่มากมีการปรับลด
ราคาลง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวของไทยมีการปรับ
ราคาลดลงกว่าช่วงเวลาท่องเที ่ยวปกติ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการที่มา
ประชุมสัมมนา ที่มีงบประมาณจำกัดทางด้านห้องพัก เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้มากข้ึน
จำเป็นต้องปรับลดราคาที่พักประมาณ 40-50% เนื่องจากต้องเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมคือยุโรป 
ซึ่งไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ในระยะ 1- 2 ปี มาเป็นกลุ่มคนไทยแทน 

 (8) ด้านสถานที่ 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านสถานที่ พบว่า ไม่ได้

กระทบมากนักปรับเปลี่ยนโรงแรม เพ่ิมจุดถ่ายรูป เนื่องจากพฤติกรรมคนไทยชอบถ่ายรูปดูแลสถานที่ 
ห้องพักและพื้นที่สาธารณะต่างๆให้สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น มีการวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่
สาธารณะ เป็นต้น ต้องจัดให้มีการเข้าออกทางเดียว เพื่อง่ายต่อการคัดกรอง มีการวางเจลหรือ
แอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีการปิดโซนห้องพักหรือร้านอาหารบางส่วน ให้
เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าต้องจัดสถานที่ตามระเบียบของสาธารณสุขทุกประการมีการป้องกันและคัด
กรองลูกค้าที่มาให้บริการ และคัดกรองพนักงานผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ตามข้อกำหนดของรัฐ เช่น อ่างล้างมือ การเช็คอินผ่าน App ไทยชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมไว้เป็น
สัดส่วน และลูกค้าต้องปฏิบัติเหมือนกัน และต้องทำให้พื้นที่โปร่ง โล่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
มากขึ้น 

 (9) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านการส่งเสริม

การตลาด พบว่า ใช้ Social Media เยอะขึ ้นและในเป็นช่องทางหลักในการทำการตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมี Influencer and Blogger ให้กับโรงแรมเพิ่มมากขึ้น เข้าร่วมโครงการ “เรา
เที่ยวด้วยกัน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่ี
ต้องการตอบสนองโครงการของรัฐ ในขณะที่ยังไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีการเข้าร่วม
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อเป็นตัวเลือกคุณภาพให้กับลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่
สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยได้จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการขาย จัดส่วนลดให้ลูกค้ามีการ
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นำเสนอโปรโมชั่นต่างๆหลังจาก Covid -19 เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้หลายช่องทางมากขึ้นเพื่อให้ได้
ลูกค้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องราคาเป็นหลักเพราะกลุ่มลูกค้าคนไทยพิจาณาเรื่องราคาเป็น
อันดับต้นทำให้เพิ่มแรงจูงใจได้มากข้ึน 

 (10) ด้านพนักงาน 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านพนักงาน พบว่าปรับ

ลดบ้างเล็กน้อย ให้เหมาะสมกับ ที่เป็นตลาดคนไทยเท่านั้น สถานการณ์โควิด19 ทำให้การทำงาน
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเท่านั้นโรงแรมยังไม่สามารถจ้างปกติได้โดยการจ่าย 75% แต่ยังคงสวัสดิการ
อื่น ๆ ไว้เช่นเดิม ทั้งนี้บางโรงแรมมีการปรับลดพนักงาน ปรับโครงสร้าง เพื่อความอยู่รอดขององค์กร 
ปรับลดวันทำงานของพนักงานลงมีการ เช่น โครงการสมัครใจอยู่บ้าน (Leave without Pay) ลด
ระยะห่างทางสังคม บางโรงแรมบริการจัดการพนักงานโดยการเลิกจ้างพนักงานบางส่ วนที่อายุงาน
น้อย ทั้งนี้การปรับโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจำนวนนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่
เข้าพักการแต่งตัว และอุปกรณ์ป้องกันต้องเป็นไปตามที่สาธารณสุขกำหนดมีพนักงาน ให้บริการ
จำนวนมากพอกับลูกค้าใช้บริการเหมือนช่วงที่ยังไม่เกิด โควิด-19 โดยทางโรงแรมจำเป็นต้องเปลี่ยน
พฤติกรรมในการต้อนรับ เช่น เว้นระยะห่างในการให้บริการ พูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจถึงระเบียบก่อน
การเข้าพักของโรงแรม นั้นหมายถึง ทางโรงแรมต้องอบรมพนักงาน ให้มีความปลอดภัย และสิ่งที่
พนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติในการให้บริการลูกค้า 

 (11)  ด้านสภาพแวดล้อมและทางกายภาพ 
 ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านสภาพแวดล้อมและ

ทางกายภาพ พบว่า ไม่ได้ปรับมาก เนื่องจากทางโรงแรมได้ดูแลอย่างต่อเนื่องมาตลอดปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมให้สะอาด ปรอดโปร่ง ง่ายต่อการทำความสะอาดมากขึ้นมีการปรับสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ลดการแออัดพนักงานด้วยการจัดตารางให้พนักงานทำงานน้อยลง คนน้อยลง เว้น
ระยะห่างทางสังคมมากขึ้น เพ่ิมความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากข้ึนมีการปรับสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เพ่ิมการคัดแยกให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมากขึ้น เช่น เช็ดโต๊ะทำงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
อยู่เสมอ มีการติดป้ายการล้างมือที่ถูกวิธีในห้องน้ำพนักงานและห้องน้ำลูกค้า เป็นต้น ปรับภูมิทัศน์ให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีต้นไม้เยอะ ๆ มีการป้องกันและจัดสถานที่ให้เป็นไปตามที่สาธารณสุข
กำหนด ทุกประการ โดยผู้บริหารบางโรงแรงให้ข้อมูลว่าไม่มีผลกระทบสำหรับที่พัก 

 (12)  ด้านกระบวนการการให้บริการ 
 ผู้ผลการศึกษา การบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัดพังงา ด้านการะบวนการ

ให้บริการพบว่า ได้เพิ่มหลักการให้บริการตามมาตรฐานของรัฐ ซึ่งอาจทำให้เพิ่มต้นทุนในการบริการ
มากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการใช้บริการแบบ New -Normal และ Social Distancing ตามมาตรการ/
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ลดการจัดการที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เพ่ิมต้นทุนในส่วนการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ
ให้มีการปรับกระบวนการทำงาน โดยเพิ่มกระบวนการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากขึ้น เช่น มี
การตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้าพัก ต้องสวมหน้ากาก สวมถุงมือ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเป็น
ต้น และเพ่ิมเจลแอลกอฮอล์ ไว้ให้ลูกค้าและพนักงานไว้ล้างมือทำความสะอาดอยู่เสมอเพ่ิมระบบการ
บริการให้เข้มข้นมากขึ้นทุกอย่าง ทำให้ลูกค้าประทับใจมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดอย่าง
ต่อเนื่อง อาจมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น ในการให้บริการ เช่นวัดอุณหภูมิร่างกายต้องล้างมือดว้ย
เจล หรือในอ่างล้างมือที่เตรียมไว้สวมหน้ากากอนามัยลงทะเบียน App ไทยชนะ เพื่อเป็นการแจ้งให้
รัฐทราบควรเว้นระยะในการพูดคุยกันกว่าที่เคยปฏิบัติมา 

2) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
(1) ผู้บริหารประกอบการธุรกิจโรงแรมและห้องพัก ควรมีการพัฒนากลยุทธ์ ทางด้าน

การตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ ว่ากลุ่มลูกค้า กลุ่มไหนเหมาะกับ
ช่วงเวลาใด ทำการตลาดชิงรุก เพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาวะการระบาด
ของโรคโควิด-19 และการแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดย
ผู้บริหาร ผู้ประกอบการได้มีมุมมองต่อปัจจัยความเสี่ยงภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

(2) ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมห้องพักควรมีการรักษาภาพลักษณ์ที่คือมี
คุณภาพและระดับมาตรฐานในการให้บริการให้คงที่ ธุรกิจโรงแรมห้องพัก ถือเป็นองค์กรที่เน้นการ
บริการเป็นสำคัญ ดังนั้นบุคลากรเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้องค์กรอยู ่รอดได้เช่นกัน การสร้าง
บุคลากรที่ดีมีคุณภาพมีการอบรมพนักงานให้ดูแลลูกค้าได้ดีที่สุด เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ำ 
และกลับมาใช้บริการซ้ำอีกในอนาคต ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือแก้ไขและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ ดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ และที่
สำคัญทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการนำพาองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งสำคัญมากท่ีสุด  
 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

(1) ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะอิทธิพลโควิด 19 ต่อการบริหารจัดการโรงแรมห้องพักในจังหวัด
พังงาเพื่อหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจโรงแรม เช่น ความไม่สงบภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ ความ
ไม่สงบทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาน้ำมัน การบริหารงานในองค์กร 

(2) การวิจัยในอนาคตควรศึกษาโครงสร้างของตัวแปรอื่น ๆ นอกจากตัวแปรทางด้าน
อิทธิพล  โควิด 19 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพครอบคลุมทั ้งผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม บุคลากร 
พนักงาน และนักท่องเที่ยว เพ่ือหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจโรงแรมห้องพัก 
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ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ่ประสิทธภิาพการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

อภิวัฒน์ สนิมทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยคือ ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา จำนวน 458 คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารชั้นต้น 
ผู้บริหารชั้นกลางและผู้บริหารชั้นสูง โดยมีการจัดทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ข้อมูล
ทั่วไป และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคื อสถิติเชิงพรรณณา 
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 250 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 79.2 % และ
เพศหญิง ร้อยละ 20.8 %  โดยมีอายุตั่งแต่ 20-50 ปี ซึ่งคิดเป็นช่วงอายุ  20 – 30  ปี (ร้อยละ 38.8 
%) ช่วงอายุ  31-40 ปี (ร้อยละ 38.8 %) ช่วงอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 10.8 %) และช่วงอายุ 50 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 5.6 %)  ในการแบ่งแยกวุฒิการศึกษานั้นถูกแบ่งออกเป็น ปริญญาตรี (ร้อยละ 84 %) 
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 16 %) และถูกแบ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ 
(ร้อยละ 4.4 %) ตำแหน่งระดับผู้บริหารชั้นต้น (ร้อยละ 24.8 %) ตำแหน่งระดับผู้บริหารชั้นกลาง 
(ร้อยละ 65.2 %) ตำแหน่งระดับผู้บริหารชั้นสูง (ร้อยละ 5.6 %) และมีอายุราชการ ต่ำกว่า 5  ปี 
(ร้อยละ 38.8 %) โดยมีการจัดออกเป็น 5 – 10 ปี (ร้อยละ 44.8 %) อายุราชการ 10 -15 ปี (ร้อยละ 
10.8 %) และอายุราชการ มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 5.6%) 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้นภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเชิงลึกถูกค้นพบว่า แรงจูงใจมีผลกับค่าเฉลี่ยเป็นอย่างมาก ตามมาด้วย
ปัจจัยค้ำจุนและความสัมพันธ์ภายในส่วนบุคคลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ระดับตำแหน่งและอายุราชการที่แตกต่างกันจะได้รับแรงจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในการ
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ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ไม่ว่าจะมี 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง และอายุราชการแตกต่างกันอย่างไร ต่างก็มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยแรงจูงใจ และด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติหน้าที่, ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
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บทนำ 
 

ในบรรดาปัจจัยที่ส่งผลกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการทหารนั้น ถูกแบ่งออกเป็น
หลายๆด้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อผลสำเร็จขององค์การ
มากที่สุด ทั้งนี้เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการบริหารอื่น ๆ และเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์การเคลื่อนไหว
ไปได้ เมื่อคนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อองค์การ การบริหารงานส่วนบุคคลจึงนับเป็นระบบที่สำคัญใน
การจัดการองค์การ เพราะระบบบริหารงานบุคคลนั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การ
ให้ดำเนินไปข้างหน้าและในการจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลทุก
องค์การจะต้องมีระบบการบริหารส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ เข้าใจในด้านการรักษาและใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อองค์การให้บุคคลเข้ามาทำงานแล้ว 
การรักษาบุคคลหรือการทำความเข้าใจเพ่ือใช้ประโยชน์จากบุคคลในองค์การนั้นยิ่งมีส่วนสำคัญในการ
จัดการและการวางระบบการจูงใจ เพื่อเป็นการจูงใจให้ข้าราชการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้บริหารองค์การจะต้องคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
และด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาแรงจูงใจและปัจจัยที่สำคัญต่อแรงจูงใจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารขององค์การเล็งเห็นถึง
ความสำคัญและสนใจต่อแรงจูงใจดังกล่าวเพ่ือไปถึงเป้าหมายขององค์การ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

  
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร 

หน่วย-บัญชาการทหารพัฒนา 

2)  เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาองค์การ 
 

คำถามในการวิจัย 
 

1)  แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอยู่ใน
ระดับใด 

2)  ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันอย่างไร และมี
แรงจูงใจอะไรในการปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 250 คน โดยผู้วิจัยจะ
มีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ขั้นตอนการวิจัย  
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4) ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
5) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ขั้นตอนการวิจัย 

 
1) กำหนดปัญหาและหัวข้อที่จะศึกษา 
2) ศึกษาข้อมูล ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3) จัดทำโครงร่างของงานวิจัย และปรับปรุงเนื้อหาตามความเหมาะสมของงานวิจัย 
4) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
5) แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูล 
6) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
7) อภิปรายสรุปผลการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

จำนวน 214 คน มีการกำหนดจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้สูตรของ Yamane’s ในระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อน 0.05) 
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  สูตร  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁
1+𝑁𝑁(𝑒𝑒2)  

  โดยที่   𝑒𝑒 = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
    𝑁𝑁 = จำนวนประชากร 
    𝑛𝑛 = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   

  แทนค่า  𝑛𝑛 =  𝑁𝑁
1+𝑁𝑁(𝑒𝑒2) 

      
    𝑛𝑛 = 213.51 หรือ 214 
 

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร จำนวน 250 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จำนวนทั้งสิ้น 236 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.4 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง และอายุราชการ แบบเลือกตอบ จำนวน 6 ข้อ
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัด
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวม 12 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) 
2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
3) ด้านลักษณะของงานที่ได้ปฏิบัติ (Work Content) 
4) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 
5) ด้านความก้าวหน้า (Advancement) 
6) นโยบายการบริหารขององค์การ (Company Policies) 
7) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) 
8) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal 

Relations among Supervisors, Peers and Subordinates) 
9) สภาพการทำงาน (Working Conditions) 



838

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

838 

 
 

10) เงินเดือน และค่าตอบแทน (Salary) 
11) ความมั่นคงในงาน (Job Security) 
12) ตำแหน่งงาน (Status) 

 ลักษณะของคำถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 33 ข้อ โดยมี
หลักเกณฑ์ การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  ให้ 5 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นมาก   ให้ 4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นน้อย   ให้ 2 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
 วิธีสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิธีการ และกำหนดตัวแปรที่
มีความเก่ียวข้องกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัด
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย 

2) กำหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยแล้วร่างแบบสอบถามนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

3) นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Reliability and Validity) คือ พิจารณาข้อคำถามที่
สร้างขึ้นมาว่ามีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระของเครื่องมือ กับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา 

4) นำแบบสอบถามที ่ ได ้ม ีการปร ับปร ุงแก้ไขแล ้ว นำไปทดลองใช ้ (Try Out) กับ
กลุ่มเป้าหมายประชากรที่ศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาของแบบสอบถาม 

5) นำแบบสอบถามมาปรับปรุงคุณภาพอีกครั้ง โดยนำมาแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตอบของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือการวิจัย 

6) จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู ้วิจัยทำการส่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์สอบถามกับข้าราชการทหาร สังกัดหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 250 ชุด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับมามากที่สุด 

2) ผู้วิจัยทำการตรวจแบบสอบถามที่ได้รับคืนมามีจำนวน 236 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.4 
ของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด และผู้วิจัยนำแบบสอบถามดังกล่าวมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 

3) ผู้วิจัยทำการลงรหัส (Coding Sheet) ในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS  
4) ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำผลจากการประมวลมาวิเคราะห์

และเสนอเป็นผลการวิจัย 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ีและร้อยละ 

2) วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

3) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม และใช้
สถิติ One-way ANOVA สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหารหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
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ของข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ระดับชั้นยศ และอายุราชการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของขา้ราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร รวม 12 

ด้าน โดยเก็บข้อมูลจากข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมทั้งสิ ้นจำนวน 214 คน 
ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษา ตามลำดับ ดังนี้  1) สรุปผลการวิจัย 2) อภิปรายผล 3) ข้อเสนอแนะ  

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาปริญญาตรี มีระดับตำแหน่งระดับผู้บริหารชั้นกลาง และมีอายุราชการ 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า 
ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านการปกครองบังคับ
บัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับแรงจูงใจเป็นอันดับแรก ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมามี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน แลผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาพการทำงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความสำเร็จ 
ในการทำงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้าน
ลักษณะของงานที่ได้ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก ด้านตำแหน่งงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายการบริหารขององค์การ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า 
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1) ข้าราชการทหารที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนาแตกตา่งกัน 



841

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

841 

 
 

2) ข้าราชการทหารที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาแตกต่างกัน 

3) ข้าราชการทหารที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาแตกต่างกัน 

4) ข้าราชการทหารที ่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานที ่หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาแตกต่างกัน 

5) ข้าราชการทหารที่มีระดับตำแหน่งต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการ
ทหารพฒันาแตกต่างกัน 

6) ข้าราชการทหารที่มีอายุราชการต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

 
จากผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พบว่าโดยภาพรวมระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจ ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรม
กำลังพลทหารบก ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอภิปรายได้เป็นรายด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสำเร็จ
ในการทำงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสุขอนามัยหรือปัจจัยค้ำจุน 
ด้านลักษณะของงานที่ได้ปฏิบัติ และด้านความลำผิดชอบ ตามลำดับ 

1) ความสำเร็จในหน้าที่การงาน (Achievement) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าข้า 
ราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ 
สุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก ที่มี
แรงจูงใจในระดับมาก เพราะเขาสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติในหน้าที่ให้สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดีและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ทำให้รู้สึกพอใจหรือภูมิใจ 

2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ในความเห็นของผู ้ว ิจัยอาจกล่าวได้ว่า
ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก เพราะ
เขาได้ร ับเกียรติและการยกย่อง ชมเชย และยอมรับจากเพื ่อนร่วมงาน ผู ้บ ังคับบัญชาและ
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บุคคลภายนอก ที่แสดงถึงความชื่นชมยินดีในผลงานและความสามารถของบุคคลนั้น ๆ และเขาได้รับ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในระหว่างปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก เพราะ
เขาสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ สามารถทำงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเวลาและ วัตถุประสงค์ที่กำหนด และปริมาณงานที่ท่านได้รับผิดชอบมี
ความเหมาะสม 

4) ลักษณะของงานที่ได้ปฏิบัติ (Work Content) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าข้า 
ราชการทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีแรงจูงใจในระดับมากซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจั ย
ของณัฏฐิญา บัวรุ่ง (2560) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก 
เพราะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความคิด หาวิธี ในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ งานมีความท้าทายความสามารถ
ตรงกับความถนัดของตนเอง สร้างการเป็นภาวะผู้นำ และงานที่ ปฏิบัติมีขอบเขตหน้าที่ชัดเจน 

5) ความก้าวหน้า (Advancement) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าข้าราชการทหาร 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ จอมคีรี 
(2556) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารสื่อสาร 
เพราะ ข้าราชการทหารโดยส่วนใหญ่ มักคิดว่าอาชีพข้าราชการทหารเป็นอาชีพที่มั่นคง และการปรับ
เลื่อนยศหรือได้เลื่อนขั้นตามสายงานที่ตัวเองกำลังดำรงอยู่ตามอายุราชการและความสามารถ ทั้งนี้
อาจเพราะองค์การมีการให้โอกาสและส่งเสริมในการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและหาความรู้เพิ่มเติม 
และเปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้มากขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการขึ้นเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย 

6) ด้านสุขอนามัยหรือปัจจัยค้ำจุน เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลในประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจของข้าราชการทหาร โดยถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่ 

 (1) ตำแหน่งงาน (Status) มีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ 
นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก เพราะ
ข้าราชการมีโอกาสเลื่อนขั้นในตำแหน่ง หน้าที่การงานตามระบบ ตามความสามารถ และหน้าที่ที่ได้
มอบหมาย 

 (2) นโยบายการบริหารขององค์การ (Company Policy) แรงจูงใจในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐิญา บัวรุ่ง (2560) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่ง
กำลังบำรุงทหารบก เนื่องจากมีนโยบายในการดำเนินการที่ชัดเจนและเหมาะสม อีกทั้งหน่วยงานยัง
เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการบริหารงาน มีนโยบายของ
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หน่วยงานส่งเสริมความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของข้าราชการทหาร และนโยบายนี้เป็นตัวขับเคลื่อน
การบริหารงานอย่างเป็นระบบอย่างไม่ซ้ำซ้อนกัน 

 (3) เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าข้าราชการ
ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของกิตติ จอม
คีรี (2556) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหาร
สื่อสาร เพราะหน่วยงานมีการปรับฐานเงินเดือนที่เหมาะสม ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ และเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 (4)  การปกครองของผู้บังคับบัญชา (Supervision) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้
ว่าข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของณัฏฐิญา บัวรุ ่ง (2560) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุง
ทหารบก เพราะเม่ือเกิดปัญหาขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยดีอยู่เสมอผู้บังคับ 
บัญชามีการกำหนดขอบเขตความ รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน และผู้บั งคับบัญชา
ปกครองโดยใช้หลักเหตุผลและยึดหลักความยุติธรรม 

 (5) ความมั่นคงในงาน (Job Security) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าข้าราชการ
ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ 
นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก ที่มีแรงจูงใจใน
การทำงานอยู่ในระดับมาก เพราะสวัสดิการหลังเกษียณอายุของข้าราชการทหารมีความเหมาะสม 
และตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่ขณะนี้มีความมั่นคง 

 (6) สถานภาพการทำงาน (Working Condition) ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า
ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีแรงจูงใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก 
เพราะอุปกรณ์เครื ่องมือเครื ่องใช้ในการปฏิบัติงาน มีเพียงพอ สถานที่ทำงาน ตัวอาคารแ ละ
ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 (7) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ( Interpersonal Relation) มี
แรงจูงใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐิญา บัวรุ ่ง (2560) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เพราะผู้บังคับบัญชาใส่ใจในปัญหาที่เกิดขณะ
ปฏิบัติงาน และคอยให้ความช่วยเหลือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นกันเอง  

การเปรียบเทียบแรงจูงใจของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ระดับชั้นยศ และอายุราชการ อภิปรายผลได้ว่า    

1) ข้าราชการทหารที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติกา อร่ามโชติ (2559) แรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 จังหวัด
นราธิวาส พบว่าข้าราชการทหารที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 
ไม่แตกต่างกัน ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุ ที่เพศหญิงและเพศชายมีแรงจูงใจ
แตกต่างกัน เนื่องจากข้าราชการทหาร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.2 เป็นเพศชายซึ่งเป็นกำลังหลักใน
หน่วยงาน แตกต่างมีเพศหญิงเพียงบางหน้าที่ที่เป็นงานธุรการในหน่วยงานเท่านั้น เมื่อทำการศึกษา 
แรงจูงใจเพศชายจึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ จึงทำให้ผลการศึกษาพบว่าเพศ มีความ
แตกต่างกัน   

 2) ข้าราชการทหารที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิทย์ ขออาพัด (2548) แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน
ของกำลังพลกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า
ตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี .05 ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากคนที่ ยังมีอายุน้อย ที่พ่ึงเข้ารับราชการ
ต่างแสวงหาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ต่างพยามพัฒนา ตนเองเพื่อได้ปรับเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ต่างกับข้าราชการที่มีอายุมากซึ่งทำงานมานานอาจ มีความพึงพอใจในตำแหน่งหน้าที่ ณ 
ปัจจุบันที่ตนเป็นอยู่แล้ว จึงอาจเป็นสาเหตุให้ข้าราชการ ตำรวจที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจแตกต่างกัน   

3) ข้าราชการทหารที ่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที ่หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ จอมคีรี (2556) ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารสื่อสาร พบว่าข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารสื่อสาร ที่มีระดับสถานภาพสมรสต่างกัน  มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกลา่วได้ว่า เนื่องจาก การที่จะเข้ารับราชการได้
นั้น ไม่ได้ระบุว่าบุคคลนั้น ๆ จะมีสถานภาพเช่นไร ไม่ว่าจะมีสถานภาพอย่ างไร ก็สามารถเป็น
ข้าราชการทหารได้ 

4) ข้าราชการทหารที ่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที ่หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์พิภพ อรุณเลิศ (2553) เรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1  กองพลที่ 1 รักษา
พระองค์ พบว่าข้าราชการสังกัดกองร้อยลาดตระเวนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกลา่วได้ว่า เนื่องจาก การที่จะเข้ารับราชการได้
นั้น ตามระเบียบได้มีกำหนดไว้แล้วว่าผู้ที่สามารถเข้ารับราชการได้ต้อง มีวุฒิการศึกษาอะไร เมื่อได้
เข้ามารับราชการวุฒิการศึกษาจึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน    

5) ข้าราชการทหารที่มีระดับตำแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก ที่มีระดับตำแหน่งต่างกัน มีระดับแรงจูงใจใน การ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ทุกตำแหน่งของข้าราชการทหาร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมุ่งหวังจะให้หน่วยงานพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดี  

6) ข้าราชการทหารที่มีอายุราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน 
ไม่แตกต่างกัน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในความเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าข้าราชการที่รับ
ราชการมานานแล้ว อาจเกิดความชำนาญต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่
การงาน เช่นเดียวกันกับข้าราชการที่เข้ามาใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้กับงานและมีความรู้สึกมั่นคงใน
หน้าที่การงาน  จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าราชการทหาร ที่มีอายุราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช ้
 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหาร 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อนำข้อเสนอแนะของแต่ละปัจจัยมา
อภิปรายจะได้หัวข้อดังนี้ 

1) ด้านความสำเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากอยู่ในระดับที่ดีมาก
ควรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ยอมรับและยินดีกับผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา จะได้ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ และมากข้ึน  

2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก เพื ่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ผู ้บังคับบัญชาและเพื ่อนร่วมงานยกย่องชมเชยชมเชย แสดงความชื ่นชมยินดีในผลงานและ
ความสามารถของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน 

3) ด้านลักษณะของงานที่ได้ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ต้องพิจารณามอบหมายงานที่ปฏิบัติให้กับข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีหน้าที่ที่
ชัดเจน ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และพิจารณาเพิ่มการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน ให้
ปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
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4) ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มการพิจารณามอบหมายงาน
ให้กับข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อที่
ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะได้พอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติมากขึ้น 
 5) ด้านความเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง การแบ่งโครงสร้างหน้ าที่ของ
หน่วยงานจะต้องมีความเหมาะสม ควรพิจารณาปรับปรุงการเลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานเหมาะสม
เป็นไปด้วยความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มากข้ึน 
 6) ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร มีค่าเฉลี ่ยอยู่ในระดับมาก ควรพิจารณาให้ทุก
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายในการบริหารงาน 
 7) ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บังคับบัญชาปกครองโดย
ใช้หลักเหตุผลและยึดหลักความยุติธรรม อย่างสม่ำเสมอเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
 8) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ ย
อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ผู ้บังคับบัญชามีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คำแนะนำและช่วยเหลื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
 9) ด้านสภาพการทำงาน มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเพ่ิมเครื่องมือ และ
อุปกรณ์อ่ืนที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ให้ทุกหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากข้ึน  
 10) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การพิจารณาให้ข้าราชการ
ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ร ับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน และพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
 11) ด้านความมั ่นคงในงาน มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที่สุด พิจารณาสวัสดิการและให้
ความสำคัญกับสุขภาพ และความเป็นอยู่ของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มี
ความเหมาะสมต่อตำแหน่ง เพ่ือเพ่ิมจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
 12) ด้านตำแหน่งงาน มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก หน่วยงานมีการชี ้แจงหรือกำหนด
หลักเกณฑ์ ถึงตำแหน่งงาน การเลื่อนขั้น เพื่อที่ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่
ต้องการมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะได้มีแรงจูงใจในการพัฒนา ตั้งใจปฏิบัติงาน และแสดง
ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และปัจจัยข้างต้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจนั้นนับว่า
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหารให้
บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การได้ตั้งเอาไว้ การนำแรงจูงใจมาใช้ในองค์การมีความท้าทายเป็นอย่าง
มากแม้จะมีทฤษฎีหรือหลักการเกี่ยวข้องจะมีคุณภาพขนาดไหนก็ตาม แต่การประยุกต์ใช้ในแต่ละ



847

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

847 

 
 

บุคคลก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน ฉะนั้นทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทางกว้างๆเพื่อเป็น
เหมือนเครื่องมือในการจัดการให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมขององค์การนั้น ๆ ให้มากที่สุด โดย
นำมาพัฒนาหรือปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้แรงจูงใจที่มีอยู่เดิมให้เกิดความบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังภายในองค์การยังมีกลุ่มของกำลังพลที่มีความแตกต่างอยู่หลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมี
ลักษณะและความต้องการเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป มีจุดเริ่มต้นและความก้าวหน้าของแต่ละ
กลุ่มท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานด้านกำลังผลในอนาคต 
 เนื่องด้วยองค์การต่าง ๆ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ ความมี
ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการทำงานนั้น ๆ เพื่อการนำกำลังพลขององค์กรไปสู่การ
พัฒนาที่ดีขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้กับพวกเขาในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นความต้องการขั้นพื้นฐานของกำลังพลต้องได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ เมื่อกำลัง
พลมั่นใจในหน้าที่การงานและมีความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กำลังพลมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากข้ึนอีกด้วย การศึกษาวิจัยนี้จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาความพึงพอใจจากแรงจูงใจในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละกลุ่ม จะมี
ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป การนำหลักการมาปรับแต่งและประยุกต์ใช้เพื่อให้การขับเคลื่อน
ของกองทัพเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องเพ่ือนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นผู้วิจัยจึง
นำข้อมูลในเรื่องแรงจูงใจของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแต่
ละกลุ่มที่ได้รับว่าเป็นอย่างไร และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพล
ในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่สามารถนำแรงจูงใจมาใช้เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มอีกด้วย โดยเรียง
ตามระดับชั้นดังต่อไปนี้ 

1) แรงจูงใจของระดับชั้นปฏิบัติการ - ลูกจ้างประจำ 
 ระดับชั้นปฏิบัติการหรือกลุ่มลูกจ้างประจำจะมีการผลัดเปลี่ยนตามอายุการทำงาน โดยหาก
มีลูกจ้างประจำคนใดเกษียณอายุราชการหรือลาออกก่อนครบกำหนดเกษียณอายุก็จะยุบตำแหน่งนั้น
ลงแล้วให้บรรจุพนักงานราชการมาทดแทน จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับคนกลุ่มนี้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
การประคับประครองให้ลูกจ้างประจำที ่มีอยู ่สามารถอยู ่จนครบเกษียณอายุรา ชการ เพราะ
ลูกจ้างประจำเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานใน
หน้าที่ของต้นเป็นอย่างมาก สามารถที่จะถ่ายอดประสบการณ์ให้กับพนักงานราชการที่เข้ามาทดแทน
ได้เป็นอย่างดี องค์การสามารถใช้ปัจจัยค่าตอบแทนมาเป็นการกระตุ้นโดยแทนที่จะนำเงินก้อนไปทุ่ม
ให้กับการพาคนกลุ ่มใหม่ไปเข้าคอร์สอบรม เงินส่วนนั ้นสามารถไปกระจายเป็นเบี ้ยเลี ้ยงหรือ
ค่าตอบแทนเป็นในการสอนงานจากผู ้มีประสบการณ์อยู ่แล้ว และเนื ่องด้วยปั จจุบันได้เร ิ ่มมี
ลูกจ้างประจำลาออกก่อนคบเกษียณอายุราชการเนื่องจากในบางหน่วยงานลูกจ้างประจำลดน้ อยลง
มาก ทำให้ลูกจ้างประจำต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และในเวลาเดียวกันพนักงานราชการ
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ที่มาทดแทนก็ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้กำลังพลกลุ่มนี้อยู่
ต่อจนเกษียณอายุราชการ แล้วจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับพนักง านราชการที่มา
ทดแทนให้เกิดความรู้และความชำนาญ รวมถึงความพึงพอใจและความมั่นคงในความรู้สึกในปัจจัย
ของความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

2) แรงจูงใจของระดับผู้บริหารชั้นต้น - นายสิบ 
 แรงจูงใจของนายสิบปัจจุบันอยู่ในระดับที่พึงพอใจทั้งในความเจริญก้าวหน้าในการรับ
ราชการอยู่แล้ว กำลังพลส่วนนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การโดยลักษณะเรียก
เกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันได้มีการสมัครเข้ามาเป็นทหารจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยปัจจัยความ
เจริญก้าวหน้าในการรับราชการและสวัสดิการที่จะได้รับจากการรับราชการนี้คือปัจจัยสำคัญที่พวก
เขาทราบดีอยู่แล้วว่าจะได้รับ รวมถึงบางนายก็ได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้รับราชการต่อจาก
ประจำการ หรือได้เลื่อนยศในระดับสูงขึ้นจนครบเกษียณอายุราชการ ในขณะเดียวกัน กลุ่มนายสิบนี้
ไม่สามารถเลือกประจำการตามสถานที่ที่ตนอย่างไปได้ ฉะนั้น การที่องค์การมีส่วนช่วยในการยื่น
ข้อเสนอให้มีตัวเลือกในการเลือกที่ประจำการ เช่น สามารถเลือกประจำการตามภูมิลำเนาหรือบริเวณ
ใกล้เคียง ก็สามารถเป็นแรงจูงใจที่สร้างความประทับใจและกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

3) แรงจูงใจของระดับผู้บริหารชั้นกลาง - นายร้อย 
 กลุ่มผู้บริหารชั้นกลางหรือนายร้อยมีอัตรามากที่สุดเมื่อเทียบกับระดับชั้นอื่น ๆ ซึ่งกำลังพล
ส่วนนี ้จะมีเส้นทางในการรับราชการตามสายงานอย่างชัดเจนอยู ่แล้วและทราบว่าจะสามาร ถ
เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดสูงสุดได้เพียงใด ความรู้ความสามารถถือเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อปัจจั ยความ
เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาเพื่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพวกเขา การ เลื่อนยศที่สูงขึ้น
ของระดับผู้บริหารชั้นกลางนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือต้องมีอัตรารองรับ มีปีครองยศและ
ชั้นเงินเดือนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่องค์การกำหนดจึงจะสามารถเลื่อนยศได้ ฉะนั้นปัจจัย
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนนี้จึงไม่มีความสำคัญมาก ดังนั้นการนำผลปฏิบัติงานจากปีที่ผ่านๆมา 
มาร่วมพิจารณาในการเลื่อนยศด้วยแล้วจะทำให้กำลังพลกลุ่มนี้มีความตั้ งใจในการปฏิบัติหน้าที่มาก
ขึ ้น เนื ่องจากพวกเขาคาดหวังผลต่อความเจริญก้าวหน้าและสามารถเพ่ิ มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อีกด้วย 

4) แรงจูงใจของระดับผู้บริหารชั้นสูง - นายพัน 
 ในส่วนของแรงจูงใจของระดับผู้บริหารชั้นสูงหรือนายพันนั้นคล้ายคลึงกับระดับผู้บริหารชั้น
กลางหรือกลุ่มนายร้อย เพราะจัดอยู่ในประเภทของ “ชั้นสัญญาบัตร” จึงมีความต้องการคล้ายกันใน
เรื่องปัจจัยการเลื่อนยศ บารมีที่จะได้รับซึ่งส่งผลกับปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ 
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การถูกยอมรับจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าหรือเพ่ือนร่วมงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้พวก
เขามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่มากข้ึน 

การพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์การ และจำเป็นที่จะต้องมี
การปร ับใช ้ในละเอียดที ่แตกต่างกันตามกลุ ่มของกำล ังพลนั ้น ๆ ให ้ม ีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น กลุ่มระดับผู้บริหารชั้นกลางและสูงนั้นมีปัจจัยแรงจูงใจที่ได้อยู่ในระดับพึง
พอใจอยู่แล้ว แต่การใช้แนวทางที่มีอยู่เพ่ิมมาตรการให้เกิดแรงจูงใจให้มากยิ่งขึ้น เช่น การนำบำเหน็จ
ประจำปีมาพิจารณาในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ ้นเพื ่อจะช่วยเป็นแรงกระตุ ้นในการปฏิบัติงาน 
เช่นเดียวกันกับกลุ่มระดับผู้บริหารชั้นต้นที่สามารถพิจารณาให้กำลังพลกลุ่มนี้ได้รับการเลื่อนยศที่
สูงขึ้นโดยการสอบจัดอันดับโดยนำผลงานมาร่วมด้วย ในกลุ่มลูกจ้างประจำหรือระดับชั้ นปฏิบัติการ
นั้นจะมีข้อจำกัดในระยะเวลาที่จะหมดไปจากโครงสร้างอัตรา คนกลุ่มนี้ควรจะเวลาให้พ วกเขาได้
รวบรวมความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มพนักงานราชการใหม่ ในการ
สร้างแรงจูงใจจึงสามารถพิจารณาเป็นบำเหน็จประจำปีหรือการเลื่อนตำแหน่งได้ ค่าตอบแทนหรือ
ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลจึงสามารถดึงดูดหรือกระตุ้นคนกลุ่มวัยเกษียณได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 
การปรับใช้ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การนั้นมีมากมายหลายวิธี  ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแตล่ะคนและแต่ละโอกาส เพราะการสร้างแรงจูงใจ
นั้นจำเป็นจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ที่ถูกจูงใจ จึงจะสามารถกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการ
ทหารมีกำลังกายและสติปัญญาเพื ่ออุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ หากผู ้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชารู้จักเลือกใช้ได้เหมาะสมกับกลุ่มหรือบุคคลนั้น ๆ ก็ย่ อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จใน
องค์การตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1) การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ หากต้องการข้อมูลเชิงลึกควรศึกษาเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม เพราะจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยการตีความ
วิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีชัดเจน 
 2) ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการพัฒนาต่อไป 
 3) ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันของข้าราชการทหารหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา 
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การศึกษาบรรยากาศภายในองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 

อภิษฐา เกษสุริยงค์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
จำแนกตามลักษณะประชากร ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัดการทำงาน ตำแหน่งงาน
ปัจจุบัน อายุการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด วิธีการดำเนินวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์
ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าสถิต ิร ้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test สำหรับกลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ F-test (One way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษามีดังนี้ 1) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จำแนกตามลักษณะประชากร เป็นดังนี้ พนักงานที่มี 
เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานปัจจุบัน อายุการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็มีความ
คิดเห็นต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นพนักงานที่มีอายุ และสังกัดการทำงาน
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต 2) พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ 
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อภิษฐา เกษสุริยงค์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การที่
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
จำแนกตามลักษณะประชากร ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัดการทำงาน ตำแหน่งงาน
ปัจจุบัน อายุการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด วิธีการดำเนินวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์
ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าสถิต ิร ้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test สำหรับกลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ F-test (One way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษามีดังนี้ 1) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จำแนกตามลักษณะประชากร เป็นดังนี้ พนักงานที่มี 
เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานปัจจุบัน อายุการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างก็มีความ
คิดเห็นต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นพนักงานที่มีอายุ และสังกัดการทำงาน
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต 2) พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ 
 
 
 
 

 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ีคณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



853

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

853 

 
 

ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีความเห็นด้วยมากต่อบรรยากาศการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การ 
และพบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริ
บิวชั่น จำกัด มี 4 ด้าน ดังนี้ ด้านความอิสระ ด้านหัวหน้างานให้การสนับสนุน ด้านการสนับสนุนของ
องค์การ และด้านการสนับสนุนการทรัพยากรที่เพียงพอ 

 
คำสำคัญ: นวัตกรรม, ความคิดสร้างสรรค์, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
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บทนำ 
 

ในสถานการณ์ปัจจุบันองค์การต้องพบการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันที่
มีความรุนแรงของโลกไร้พรมแดน (Internet of Things: IoT)  พร้อมกับต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายด้านอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน และการปรับเปลี่ยนการ
ใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องมีการเว้นระยะห่าง
สำหรับบุคคล หลีกเลี่ยงการพบปะ และการอยู่รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จากสถานการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นเสมือนตัวเร่งที่ทำให้หลายธุรกิจเกิด
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการให้บริการของธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ส่งผลให้หลายๆองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การเพ่ือปรับตัวหรือปฏิรูปกระบวนการ
ทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้  โดยหลายๆธุรกิจ
อาศัยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation) มาช่วยขับเคลื่อนองค์การมีศักยภาพในการ
แข่งขันเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน  

ทั้งนี ้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจในปัจจุบันจากสภาพแวดล้อม และปัจจัย
ภายนอกที่มีความท้าทายให้หลาย ๆ องค์การต้องคิดค้นวิธีที่ทำให้องค์การของตนเองสามารถอยู่รอด 
ซึ่งองค์การต้องมีการพัฒนาศักยภาพขององค์การเพ่ือให้สามารถแข่งขัน ปรับตัว และสร้างผลกำไรได้ 
โดยเฉพาะการสร้าง และปรับเปลี่ยนความคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ 
โครงสร้างหรือนโยบายที่มีความใหม่ต่อองค์การ  (Nohria & Gulati, 1996 อ้างถึงใน ฉัฐชสรณ์ กาญ
จนศิลานนท์, 2561, น. 17) ซึ่งจากผลการศึกษาด้านนวัตกรรม พบว่า การสร้างนวัตกรรมในระดับ
องค์การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การได้ โดย การสร้างสรรค์
นวัตกรรมมจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความเชี ่ย วชาญ ได้แก่ 
สามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตนแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเองได้ ทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจริง เห็น
ผลจริง เป็นประโยชน์ต่องานที่ทำเสมอ (จารุวรรณ เมืองเจริญ และประสพชัย พสุนนท์, 2019) 

นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยปรับให้องค์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และบุคลากรใน
องค์การทุกภาคส่วนมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานวัตกรรมนั้น
ไม่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้กับองค์การเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของแนวความคิดของ
บุคลากรในองค์การสามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
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ตลอดเวลา ปรับปรุงองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบขององค์การอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์การ จึงเป็นส่วนสำคัญในการริเริ ่มการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งต้อ งอาศัยองค์
ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะมากขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาความรู้เพียงอย่างเดียว 
แต่บุคลากรในองค์การต้องสามารถนำความรู้ที่ตนเองมีอยู่นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
ด้านผลิตภาพ และคุณภาพ เพ่ือสร้างความได้เปรียบการแข่งขันขององค์การ 

ดังนั้นการสร้างพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคคลากรในองค์การจึงถือเป็นสิ่ง
สำคัญอย่างยิ่ง ในช่วงที่องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะจากปัจจัยภายนอกองค์การที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้ นหรือ
ธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรมีแนมโน้มที่จะลดลง เพราะฉะนั้น จากแนวคิดการ
สร้างบรรยากาศองค์การ (Organizational Climate) ตามแนวคิดของ ลิทวิน และ สตริงเจอร์ (อ้าง
ถึงใน  สรียา บุญธรรม, 2558, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กาศองค์การ คือ องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมในองค์การ ซึ่งพนักงานท่ีอยู่และทำงานในสภาพแวดล้อมนั้นจะสามารถรับรู้ได้โดย
ทางตรงและทางอ้อม และมีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยการรับรู้ของพนักงาน
แต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ทำให้มีอิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และสามารถมีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน จากแนวคิดดังกล่าวบรรยากาศองค์การย่อมมีความสำคัญทำให้
พนักงานสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อพนักงานสามารถ
รับรู้ได้ถึงบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  นวัตกรรมจะช่วยให้องค์การ
สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาองค์การ ส่ งผลให้องค์การเกิดการเปลี ่ยนแปลง 
(Organization Transformation) สร้างบรรยากาศที่ดีก็จะทำให้พนักงานกล้าที่ปลดปล่อยความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ เพ่ือสร้างสร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Creative Innovation) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องกระบวนการทำงาน รูปแบบการให้บริการ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่าง
มาก ต่อปัจจัยของบรรยากาศขององค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานใน
องค์การของผู้วิจัย เพ่ือจะได้เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์การและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได้อย่าง
ยั่งยืน 
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วัตุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัท 
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 

2) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษางานที่เก่ียวข้องเป็น
การเก็บรวบรวมขั้นแรกเพื่อนำมาประกอบการวิจัยและใช้เปน็แนวทางในการกำหนดแนวคิด รวมทั้ง
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี่ยวข้องแล้ว  จึงดำเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมโดยสำรวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกำหนดตัวแปรใน
การศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 
 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ลักษณะของพนักงาน โดยจำแนกตาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สังกัดการทำงาน ตำแหน่งงานปัจจุบันระยะเวลาในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ  
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 

 
ผลการศึกษา 

 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.2 มีอายุอยู่ในช่วงไม่เกิน 30 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละะ 49 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 สังกัดการทำงานปฏิบัติการ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
ตำแหน ่งงานห ัวหน ้างาน จำนวน 39 คน คิ ดเป ็นร ้อยละ 39.8 ระยะเวลาการทำงาน 
อยู ่ในระหว่าง 1-2 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนอยู ่ระหว่าง  
10,0001–25,000 บาท จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7  
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลบรรยากาศภายในองค์การ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความอิสระ 
ด้านงานที่ท้าท้าย ด้านหัวหน้างานให้การสนับสนุน ด้านการสนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่ม ด้านการ
สนับสนุนขององค์การ และการสนับทรัพยากรที่เพียงพอ พบว่า บรรยากาศภายในองค์การภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.72) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ งานที่ท้าทาย อยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 4.05) และลำดับสุดท้าย คือ การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.43) 
ตามลำดับ 
  (1) ด้านความอิสระ ในภาพรวมพบว่าบรรยากาศภายในองค์การอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
3.61) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลำดับแรก คือ ท่านได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาในหน้าที ่ที่
ร ับผิดชอบด้วยตัวเอง อยู ่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.00) และลำดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถแสดง 
ความคิดเห็นระหว่างการประชุมหรือการระดมความคิดเห็น (Brain Storming) อยู่ในระดับมาก  
(�̅�𝑥 = 3.43) 
  (2) ด้านงานที่ท้าทาย ในภาพรวมพบว่าบรรยากาศภายในองค์การอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 
= 4.05) โดยลำดับแรก คือ องค์การของท่านมีความต้องการอย่างเร่งด่วนที่จะให้งานที่ท่านปฏิบัติ
ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.24) และลำดับสุดท้าย คือ งานที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่เป็น
สิ่งที่ดีที่สุดของท่านอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.43) 

(3) ด้านหัวหน้างานให้การสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.55) โดยลำดับ
แรก คือ ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้มีการเป็นโอกาสให้มีความคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน อยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 3.70) และลำดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารเป็นอย่างดีต่อทีมงานของท่าน และ
ผู้บังคับบัญชาของท่านมีทักษะการทำงานระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.49) 

(4) ด้านการสนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.97) โดย
ลำดับแรก คือ เพื่อนร่วมงานของท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 
4.03) ลำดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารเป็นอย่างดีต่อทีมงานของท่าน  และท่านรู้สึกมี
ความเชื่อใจและไว้วางใจต่อการทำงานกับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) 

(5) ด้านการสนับสนุนขององค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.44) 
โดยลำดับแรก คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การคาดหวังว่าพนักงานจะทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.95) และลำดับสุดท้าย คือ องค์การของท่านจัดให้มีกิจกรรมและรางวัลสำหรับการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.65) 

(6) ด้านการสนับสนุนของทรัพยากรที่เพียงพอ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 3.43) 
โดยลำดับแรก คือ ท่านสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การทำงานได้อย่างทันที อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.64) และลำดับสุดท้าย คือ องค์การของท่านจัดให้มีกิจกรรมและรางวัลสำหรับการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ อยู่ในระดับน้อย (�̅�𝑥 = 2.65) 
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3) การวิเคราะห์ข ้อมูลความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 3.42) โดยลำดับแรก คือ ท่านสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และความคิด
ที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.70) และลำดับสุดท้าย คือ องค์การของท่านมีการจดสิทธิบัตร
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของกระบวนการดำเนินงานขององค์การ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.14) 

4) การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปที่มีต่อค่าเฉลี่ยของบรรยากาศภายในองค์การที่สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม จากการศึกษาพบว่า ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 คุณลักษณะในด้านเพศ 
ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานระยะเวลาในการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างกัน
ของค่าเฉลี่ยบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่วน เพศ และสังกัดการ
ทำงาน พบว่า มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของบรรยากาศภายในองค์การ 

5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศภายในองค์การกับความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมรชีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.747 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ทิศเดียวกันที่สูง ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตในการทำงานเพ่ิมข้ึนในระดับ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระ
หว่าตัวแปร ผลการศึกษา พบว่า ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) 
ระหว่างการแบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.243 -0.840 โดยทุก
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยคู่ความสัมพันธ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันมากที่สุด คือ สนับสนุนทรพยากรณ์ท่ีเพียงพอ และการสนับสนุนขององค์การ (r=
0.840) ส่วนคู่ความสัมพันธ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ความอิสระและการสนับสนุนการ
ทำงานเป็นกลุ่ม (r=0.243) 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้เพื ่อศึกษาถึง การศึกษาบรรยากาศภายในองค์การที่สนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด สามารถสรุปผลการศึกษา 
ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์
ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  
 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  (1) เพศที ่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ไม่แตกต่างกัน 
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  (2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  
  (3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ไม่แตกต่างกัน 
  (4) สังกัดการทำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  
  (5) ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบรษิัท 
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ไม่แตกต่างกัน 
  (6) ระยะเวลาในการทำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ไม่แตกต่างกัน 
  (7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ที่ไม่แตกต่างกัน 
 จากการสรุปผลอภิปรายข้างต้น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  ได้แก่ อายุ และสังกัดการ
ทำงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิ สทริ
บิวชั่น จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานระยะเวลา
ในการทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  

2)  การวิเคราะห์บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 (1) การสนับสนุนขององค์การ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า พนักงานในองค์การมี
ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนองค์การในระดับที่มาก ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารต้องการให้
พนักงานทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแกไขปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการทำงานให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงออกได้
ถึงการคิดพัฒนากระบวนการทำงาน หรือการให้บริการลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้ องค์ก ารดำเนินงานการ
ขนส่งซึ่งมีการแข่งขันสูงทำให้องค์การต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่สร้างความแตกต่างในการบริการ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดได้ ซึ ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรมของ 
Amabile (1997) ที่พบว่า องค์การที่สนับสนุนให้พนักงานให้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะ
ทำให้พนักงานในองค์การนั้น ๆ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสูงกว่าองค์การที่ไม่สนับสนุนความคิด
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สร้างสรรค์เลย สอดคล้องกับแนวคิดของ Ahmed (1998) กล่าวว่า ลักษณะโครงสร้างองค์การที่มี
อิสระและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ว่าควรมีการมอบอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
ให้กับพนักงานระดับล่าง มีโครงสร้างเป็นแบบกระจายอำนาจ พนักงานมีอิสระในการทำงาน มีความ
คาดหวังจากการกระทำ มีความเชื่อว่าบุคคลสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์การ มีการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบในการทำงาน และมีความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการตัดสินใจ และมีความเป็น
ระบบราชการต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Clayton Christiansen (2000) ที่กล่าวว่า องค์การที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ชัดเจนจะ
สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การว่าควรจะพัฒนาไปอย่างไร ที่จะบอกถึงแนวทางการตลาด 
เทคโนโลยี และบทบาทขององค์การในอนาคต ดังนั้น การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้จึง
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 (2) ความอิสระ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า พนักงานในองค์การมีความเห็นต่อความ
อิสระในระดับมาก ซึ่งจะให้เห็นว่า พนักงานได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย
ตัวเอง มีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย มีอิสระที่จะสามารถตัดสินว่าจะเลือกทำ
โครงการใด ๆ รวมทั้งสามารถควบคุมการดำเนินงานและมีการกดดันเล็กน้อยที่จะต้องอธิบายงานของ
ตนเองให้คนอื่นฟัง เนื่องจากองค์การได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสให้ตัดสินใจที่จะเลือกทำ
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือนำมาแก้ไขปัญหาในการทำงานของตนเอง เพราะพนักงานจะเป็นผู้ที่เผชิญ
กับปัญหาโดยตรง พนักงานจึงเป็นผู้รู ้เรื ่องราวที่ดีที ่สุดเพราะเป็นประสบการณ์จริงของพนักงาน 
พนักงานจึงสามารถที่จะออกแบบกระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ ดังนั้นองค์การที่
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและมีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน จะ
ทำให้พนักงานมีความมั่นใจ และสามารถสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของ 
Amabile (1997) สะดวกในการทำงานมากยิ ่งขึ ้น พฤติกรรมการของพนักงานในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และ นวัตกรรมก็จะสูงขึ้น ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพงษ์ ภักดีเหล่า (2554) ได้ 
ให้อิสระกับพนักงานในการคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงในการทำงานเป็นการสร้างบรรยากาศองค์การ
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 
 (3) การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า พนักงานใน
องค์การ มีความคิดเห็นต่อการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าองค์การ
สนับสนุนให้ พนักงานสามารถใช้สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการทำงาน พนักงานได้รับ
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่ต้องการ และทรัพยากรที่ต้องการอย่างเพียงพอสำหรับการทำงาน
เพ่ือให้โครงการประสบ ความสำเร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อองค์การต้องการให้พนักงานได้จัดทำโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อ ปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ องค์การจึงจำเป็นต้องให้ การ
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สนับสนุนทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้เพียงพอและเหมาะสมกับความจําเป็นในการ
ทำงาน และจะเห็นได้ว่าองค์การจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความรู้ 
ฐานข้อมูลความรู ้ เครือข่ายผู ้มีประสบการณ์ในแต่ละด้านขององค์การ การจัดการ ฝึกอบรม 
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาในการทำงาน สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความคิด สร้างสรรค์ขององค์การและนวัตกรรมของ 
Amabile (1997) ที่พบว่า การที่องค์การสนับสนุนทรัพยากรทั้งเงินและเวลาให้พนักงานในการทำงาน
อย่างเพียงพอทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น พฤติกรรมการของพนักงานในการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรมก็จะสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพงษ์ ภักดี
เหล่า (2554) ที่พบว่า องค์การที่ประสบความสำเร็จเรื่องนวัตกรรม จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไปทั้งงบประมาณ เวลา และสถานที่ทำงาน 
 (4) หัวหน้างานให้การสนับสนุน ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า พนักงานในองค์การมี
ความคิดเห็นต่อหัวหน้างานให้การสนับสนุนในระดับมาก ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า หัวหน้างานให้มีการ
สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการทำงานได้ พร้อมกับมีการ
กำหนดเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
เนื่องจากนโยบายขององค์การได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งต้องมีการอบรม เพิ่มเติมความรู้อย่างต่ อเนื่องซึ่งจะเป็น
บทบาทสำคัญในการนำความรู้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ใน
องค์การ ทำให้พนักงานเกิดการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ ของ Amabile (1997) ซึ่งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ภักดีเหล่า 
(2554) พบว่า องค์การชั้นนำด้านนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ มักจะมีการสนับสนุนให้พนักงานมี
การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันว่า องค์การต้องมีการลงทุนฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kanter (1988) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้น  
ต้องมีผู ้ผู ้สนับสนุนที่สามารถให้อำนาจที่จำเป็นเบื้องหลังเพื่อให้ความคิดของตนเป็นที่ประจักษ์ 
(Realized) 

3) ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 (1) การนำผลงานวิจัยไปใช้จากการศึกษาเรื่อง บรรยากาศภายในองค์การที่สนับสนุน

ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด สามารถนำมา
ประยุกตใ์ช้ภายในองค์การเพื่อพัฒนาได้ ดังนี้  
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 ปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า อายุ และสังกัดการทำงานมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญในระดับสถิติ องค์การควรมีการอบรม เพิ่มเติมความรู้ ให้กับพนักงานทุกช่วงอายุ 
และในทุก ๆ สังกัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ และทักษะความสามารถ ให้นำมาใช้ 

 ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  เพื่อให้เกิดขึ้นในองค์การ ในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ปัจจัยด้านหัวหน้า
งานให้การสนับสนุน ด้านการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ ด้านความอิสระและการสนับสนุนของ
องค์การ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น องค์การจะต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการมีการการสร้างแรงจูงใจ มีรูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลาย 
อาจจะไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะเพียงตัวเงินเพียงอย่างเดียว อาจจะเน้นเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ภายในด้วย อาทิ การเลื่อนตำแหน่ง การให้รางวังทางสังคมนั้น จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลวที่เกิดขึ้น โดยไม่มีบทลงโทษส่งเสริมให้
พนักงานกล้าเสี่ยงและกล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ สร้างค่านิยมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็ นโอกาส และมี
ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน การนำเอาความคิดใหม่ มาสร้างเป็น 
สินค้า บริการ และกระบวนการ พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่วยพัฒนาการ
คิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ มี การสนับสนุนเงินทุนที่
เพียงพอไปถึงระบบเทคโนโลยี หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความสารถมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ปลูกฝังให้
พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือพยายาให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งงาน ซึ่ งจะทำให้พนักงาน
พบกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่งพนักงานจะเจอกับประสบการณ์ใหม่ ๆ และทำให้มุมมองในการ
คิดแก้ไขปัญหาที ่หลากหลาย ทั ้งมีแนวคิด การแก้ไขปัญหา และการคิดผลิตภัณฑ์ บริการ 
กระบวนการใหม่ ๆ ให้องค์การได้มากขึ้น 

 (2) การเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 (2.1) ควรทำการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของ

พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากบรรยากาศ
ภายในองค์การ อาทิ สมรรถภาพของบุคคล เช่น ทักษะ การเรียนรู้ 

 (2.2) ควรทำการศึกษาความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเปรียบเทียบกับหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 (2.3) ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพิ ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยทั ้ง  4 ด้าน เพื ่อให้
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน สภาพสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศและเมื่อพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ 
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สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปกำหนดแนวทาง นโยบาย ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กรเพื่อเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาบรรยากาศภายในองค์การที ่สนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี
โดยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ข้อแนะนำ และคำปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งกำหลังในจาก
กัลยาณมิตรหลายท่าน โดยเฉพาะพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ทุกท่านที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทำให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ซึ่งเป็นอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของ
ผู้เขียน 

ที่ให้ความเมตตาและกรุณาสละเวลาในการอบรมสั่งสอนแนะนำ ให้ความรู้ในการดำเนินการ
วิจัยในทุกข้ันตอนเป็นอย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา คำปรึกษาแนะนำ ส่งผลให้การศึกษาสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่าน
ที่ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู ้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ  MPA 28 สุราษฎร์ธานีทุก ๆ คน และผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด สำหรับกำลังใจและมิตรภาพที่ดีมาโดยตลอด 

ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวเกษสุริยงค์ ที่อยู่เคียงข้างและ
ส่งเสริมสนับสนุน เป็นกำลังใจ ที่สำคัญคือให้ทุนสนับสนุนในทุกด้าน รวมทั้ งคอยเป็นกำลังใจเติมเต็ม
ความสุขให้ผู้เขียนมาโดยตลอด จนกระท่ังมีความสำเร็จในวันนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการท่องเที ่ยวแบบยั่งยืน และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยวแบบยั ่งยืน                
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประชากร คือ 
ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 364 
คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติใช้การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม คิดเป็น
ระดับ มาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)     
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิการ ( Implementation) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(Benefits) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)   คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คิดเป็นระดับ มาก  โดย 
เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประสานการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบการวางแผนพัฒนา ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น  
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในตำบลลีเล็ด 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประชาชนควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมดำเนินการ การคัดเลือก
ผู้นำและการสร้างพลังอำนาจให้แก่ชุมชน เข้าร่วมค้นหาปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการ เข้าอบรม/ทำ
กิจกรรม ให้ความช่วยเหลือทางราชการ และเข้าประชุม ประชาคม ในการติดตามการปฏิบัติต่าง ๆ  
ในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



868

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

868 

 
 

บทนำ 
 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญท่ีทำรายได้ให้แต่ละประเทศทั่วโลก 

รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจในด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จากบรรยากาศการท่องเที่ยวซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ             
จึงนับได้ว่า การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญของประเทศไทย ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ อันจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ ้นด้วย และใน
ขณะเดียวกันผลจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศถูกทำลายและเกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ประสบ
ปัญหาที ่เก ิดจากการท่องเที ่ยว เช่น ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาจำนวน
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  

ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงได้มีความพยายามที่จะรักษาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้
ยั่งยืน โดยไม่ถูกทำลายจากกิจกรรมการท่องเที ่ยว รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพักผ่อน ความเป็นเอกเทศ ความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาพทรัพยากรทางธรรมชาติ มิให้ถูกทำลาย จนยากที่จะฟ้ืน
คืนกลับมาได้คงเดิม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน หรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการดำเนนิงาน รวมพลังประชาชน
กับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยยึด
หลักการว่า สมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน (โกวิทย์  พวงงาม , 2553, น. 30) ดังนั้น การมีส่วน
ร่วมของชุมชนจึงมีความสำคัญในทุกเรื่อง รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชนเป็นหลัก ประกอบกับการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ไข
ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่
เกี ่ยวข้อง (William, 1976) ดังนั้น ในการดำเนินการที่จะรักษา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน            
โดยไม่ถูกทำลาย จากกิจกรรมการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
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ต่างชาติ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว จึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ชมุชนลีเล็ด เป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล มีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่าเป็น “ป่าอเมซอนเมืองไทย”  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่ นใน
ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งข้อมูลของการศึกษาวิจัยนี้ จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย และส่งผลดีต่อสภาพเศรษกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

ของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่นในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนักคิด นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง

แนวคิดนี ้อย่างหลากหลาย เช่น William (1976) ระบุว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที ่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง 
เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของ
ประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในขณะที่ Rogers and Shoemaker (1971) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ พลังในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในอำนาจอย่าง
กว้างขวาง และการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษากับพวกที่ได้รับผลกระทบ 
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กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว ส่วนนักวิชาการไทย คือ โกวิทย์  พวงงาม (2553: 30)  
ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการ การดำเนินงาน รวมพลัง
ประชาชนกับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน 

สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเกิดจาก
จิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยความสมัครใจ เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์และประสบผลสำเร็จในเป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดข้ึน 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการท่านหนึ่ง คือ Cohen and Uphoff (1977) ระบุว่า การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน 

คือ   
1)  การร่วมตัดสินใจ (Decision Making)  คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและร่วมตัดสินใจทั้งในเรื่องของการหาวิธีการแก้ไขปัญหา และการดำเนินกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหา 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) เป็นการดำเนินงานตามโครงการ
และแผนงาน และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและผลที่ปรากฏ  

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social 
Benefits) และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits)  

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ประชาชนได้
เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจกรรมและโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อหาข้ อดี 
ข้อเสียและนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในครั้งต่อไป 

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Principles of sustainable tourism) (Eber, S. ,1992) ควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainably)  
2)  การลดการบริโภคที่มากเกนิความจำเป็นและการลดของเสีย (Reducing Overconsumption 

and Waste)  
3)  การรักษาและการส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 

(Maintaining Diversity)  
4)  การประสานการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบการวางแผนพัฒนา (Integrating Tourism into 

Planning) ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น  
5)  การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Supporting Local Economies)  
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6)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น (Involving Local Communities)  
7)  การปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในท้องถิ่น (Consulting Stakeholders 

and The Public)  
8)  การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff)  
9)  การทำการตลาดด้วยความรับผิดชอบ (Marketing Tourism Responsibility)  
10) การดำเนินการวิจัย (Undertaking Research)  

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นบน
พื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มีลักษณะเป็นแผนการปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งมุ่งประเด็นการพัฒนาไปที่การเตรียมความพร้อมของ
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
และจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ
กับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความสมดุลของ
การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ คือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้น
นำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” และโดยอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณรงค์ ขูรูรักษ์ (2553) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอุทยานไดโนเสาร์

ของประชาชน ในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในเขตตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดการการท่องเที่ยว
อุทยานไดโนเสาร์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจั ดการการ
ท่องเที่ยวอุทยานไดโนเสาร์ของประชาชน ในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า โดยรวมและด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคำนุช (2556) วิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการการท่องเที ่ยว กรณีศึกษา : ชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามา
มีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ส่งเสริมให้คนในชุมชนคิดถึงส่วนรวมมากกว่าผลทาง
ธุรกิจมากขึ้น ภาครัฐเข้ามามีบทบาทหรือส่งเสริม ช่วยเหลือให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่จะสืบทอด
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หรือดูแลพื้นที่ลดน้อยลง และส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักและเข้าใจถึงการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนมากข้ึน 

เสาวคนธ์ เหลืองทองคำ (2558) วิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ด้านการติดตามประเมินผล อยู่ลำดับที่แรก รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรม ด้านการค้นหา
ปัญหา และด้านการวางแผน ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชน 

สุกัญญา ดวงอุปมา (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์: กรณีศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการจัดการท่องเที่ยวโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก ชาวบ้านโพน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ทัศนคติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชาวบ้านโพนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ด้านการหาสาเหตุของปัญหา 
ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ศุภมาส แหวนวิเศษ (2560) วิจัยเรื่อง  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัด
ตราด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) การแจ้งโดยตรง การบอกต่อ การโทรศัพท์     
การประชุมต่าง ๆ และปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ ่น ประเด็นผู ้มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยว          
โดยชุมชน  ในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว ได้แก่ นายกเทศมนตรีและประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว                 
โดยชุมชน ตำบลน้ำเชี่ยว 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ประชาชนที่มีชื ่ออยู ่ในทะเบียนราษฎรของตำบล                
ลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4,134 คน (สำนักทะเบียนราษฎร กรมการ
ปกครอง, 2563) 

กลุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane กำหนดค่า 
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 คือ 364 คน 

เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคำถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List)  แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และแบบสอบถามตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Decision Making)  
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

(Implementation)  
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

(Benefits)  
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(Evaluation)  
 

แนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ในตำบลลีเล็ด  
อำเภอพุนพิน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลกับประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ราษฎรของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 364 คนโดยแจกแบบสอบถาม 
ได้รับแบบสอบถามคืน 364 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้

สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) นำมาแจกแจงความถ ี ่และสร ุปเป ็นค ่าร ้อยละ 
(Percentage)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  จำแนกตามระดับมากน้อย 
จากระดับน้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุด รวม  5 ระดับ   

   
ผลการศึกษา 

 
นำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.78 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40.66 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.40 มีรายได้ต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.79 และมีอาชีพ เกษตรกรรม/ประมง คิดเป็นร้อยละ 
36.26 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.94  คิดเป็นระดับ มาก  โดย 
เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมดำเนินการ การคัดเลือกผู้นำและการ
สร้างพลังอำนาจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 คิดเป็น
ระดับ มาก  รองลงมา คือ ได้เข้าร่วมค้นหาปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ตำบลลีเล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นระดับ มาก  
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(2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.92  คิดเป็นระดับ มาก  
โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  เข้าอบรม/ทำกิจกรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลี
เล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา ได้ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นระดับ มาก 

(3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.59  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ชุมชน/หมู่บ้านของท่าน มีความเป็นอยู่ดีขึ ้น จากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ มีความภาคภูมิใจ
ในการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85 คิดเป็นระดับ 
มาก  

(4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.36  คิดเป็นระดับ มาก  โดย 
เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ  มีโอกาสเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นระดับ มาก  รองลงมา คือ โอกาส
เข้าประชุม ประชาคม ในการติดตาม การปฏิบัติต่าง ๆ  ในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ตำบลลีเล็ด  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.54 คิดเป็นระดับ มาก 
 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ของประชาชนใน
ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ของประชาชนในตำบล
ลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  3.61 คิดเป็น
ระดับ มาก  โดย เรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ประสานการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบการวางแผน
พัฒนา ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94  คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา 
คือ เรื่อง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมแก้ไขปัญหาและลดข้อขัดแย้ง
ของประชาชนในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 คิดเป็นระดับ มาก และ เรื่อง ลด
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การบริโภคที่มากเกินความจำเป็นและการลดของเสีย มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.30 คิดเป็น
ระดับ มาก  

 
บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 

 
1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ  ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมดำเนินการ การคัดเลือกผู้นำและการสร้างพลังอำนาจ
ให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด ส่วนเรื่องที่รองลงมา คือ ได้เข้าร่วมค้นหาปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาจมีความคิดเห็นว่า การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมดำเนินการ การคัดเลือกผู้นำและการสร้างพลัง
อำนาจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด และได้เข้าร่วมค้นหาปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ตำบลลีเล็ด ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคำนุช (2556 : 
บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ชุมชนใน
ตลาดร้อยปีสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที่ 
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  

2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation)  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  เข้าอบรม/ทำกิจกรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด รองลงมา ได้ให้
ความช่วยเหลือทางราชการ ในการพัฒนาการท่องเที ่ยวของตำบลลีเล็ด ทั ้งนี ้ อาจเป็นเพราะ
ประชาชนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมในการปฏิบัติการณ์ เนื่องจากสามารถช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา ดวงอุปมา (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษา
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์: กรณีศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม
ชาวผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ในด้านการหาสาเหตุของปัญญา ด้าน
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การวางแผน ด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการมีสว่น
ร่วมในการบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข  

3) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ  ชุมชน/หมู่บ้านของท่าน มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
รองลงมา คือ มีความภาคภูมิใจในการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทอ่งเท่ียวนอกจากจะ
มีการพัฒนาแล้ว ยังมีผลประยชน์เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งไม่ตรงกับณรงค์ ขูรูรักษ์ (2553) ที่วิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอุทยานไดโนเสาร์ของประชาชน ในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  

4) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  คิดเป็นระดับ มาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ  มีโอกาสเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาการดำเนินการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ตำบลลีเล็ด รองลงมา คือ โอกาสเข้าประชุม ประชาคม ในการติดตาม การปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด ซึ่งใกล้เคียงกับเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ (2558) ที่วิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน มีส่วนร่วมอยู ่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการติดตามประเมินผล อยู ่ลำดับที ่แรก 
รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรม ด้านการค้นหาปัญหา และด้านการวางแผน  

5) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ
ประชาชนในตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นระดับ มาก  
โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ประสานการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบการวางแผนพัฒนา ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น รองลงมา คือ เรื่อง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ร่วมแก้ไขปัญหาและลดข้อขัดแย้งของประชาชนในผลประโยชน์ที่แตกต่าง ทั้งนี้ ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และมองเห็นความสำคัญของกรอบ
การวางแผนพัฒนา ซึ่งใกล้เคียงกับศุภมาส แหวนวิเศษ (2560) วิจัยเรื่อง  ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
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กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนอย่างยั ่งยืน 
กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นผู้มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  ในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว ได้แก่ นายกเทศมนตรีและประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ตำบลน้ำเชี่ยว  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  

1) บทสรุป 
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในตำบลลีเล็ด 

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้ 
  (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด 

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
(1.1) ประชาชนควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมดำเนินการ การคัดเลือกผู้นำและการ

สร้างพลังอำนาจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
(1.2) ประชาชนควรเข้าร่วมค้นหาปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
(1.3) การเข้าอบรม/ทำกิจกรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
(1.4) ควรให้ความช่วยเหลือทางราชการ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบล 

ลีเล็ด  
(1.5) ทำให้ชุมชน/หมู่บ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ตำบลลีเล็ด  
(1.6) สร้างความภาคภูมิใจในการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ตำบลลีเล็ด  
(1.7) ควรให้โอกาสประชาชนในการเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาในการ

ดำเนินการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
(1.8) ควรให้โอกาสประชาชนในการเข้าประชุม ประชาคม ในการติดตาม การ

ปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  
2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ของประชาชนในตำบลลีเล็ด อำเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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(2.1) ประสานการท่องเที่ยวเข้ากับกรอบการวางแผนพัฒนา ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น  

(2.2) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมแก้ไขปัญหา
และลดข้อขัดแย้งของประชาชนในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน  

(2.3) เน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(2.4) การฝึกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาที่

ยั่งยืนต่อบคุลากรในท้องถิ่นทุกระดับ 
(2.5) การรักษาและการส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรม 
2)  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

(1) ควรให้ความสำคัญกับอาสาสมัครหรือจิตอาสา เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น               
เพ่ือสนับสนุนให้มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น 

(2) ควรให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างการยอมรับนับถือในสังคม                
เป็นกำลังใจแก่ผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน 

(3) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ดให้มากขึ้น ใน
ทุกสื่อ เช่น ทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ฯลฯ 

(4) ควรให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน เพื่อลดการบริโภคที่มากเกินความจำเป็นและ
การลดของเสีย  

(5) ควรให้การสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมดำเนินการ การคัดเลือก
ผู้นำและการสร้างพลังอำนาจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด 

(6) เปิดโอกาสให้ประชาชนควรเข้าร่วมค้นหาปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  

(7) จัดทำโครงการอบรมประชาชนและมีกิจกรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบล
ลีเล็ด โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อบุคลากรในท้องถิ่นทุกระดับ 

(8) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมหรือช่วยเหลือทางราชการ ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด  

(9) เปิดโอกาสให้ประชาชนในการเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาในการดำเนินการใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด 

(10)  ควรให้โอกาสประชาชนในการเข้าประชุม ประชาคม ในการติดตาม การปฏิบัติ 
ต่าง ๆ  ในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด 
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(11)  ควรดำเนินการประสานการท่องเที ่ยวเข้ากับกรอบการวางแผนพัฒนา ทั ้งใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น  

(12)  ประสานงานผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ร่ วม
แก้ปัญหาและลดข้อขัดแย้งของประชาชนในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน  

(13)  ควรเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(14)  ควรส่งเสริมการรักษาและการส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรม 
(15)  ในภาวะวิกฤติ จากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปท่องเที่ยว

ต่างประเทศ ควรสร้างโอกาสจากวิกฤติ โดยการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว
ไทยให้มาเที่ยวในตำบลลีเล็ด โดยประสานงานทุกภาคส่วน เช่น  

(15.1) จากภาครัฐ ในการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ ช่องทางสื่อของรัฐ การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการนองรับนักท่องเที่ยวของสนามบิน และสถานีขนส่งผู้โดยสาร การใช้ข้อมูลการ
ขนส่งในการจัดการระบบการจราจรแบบเรียลไทม์ ฯลฯ  

(15.2) จากภาคเอกชน เช่น ควรปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและ
กลับมาใช้บริการ ไม่มุ่งแต่ค้ากำไร การเก็บค่าบริการที่เหมาะสม มัคคุเทศก์ไม่ขายโปรแกรมท่องเที่ยว
แพงกว่าราคาทั่วไป จัดบริการที่มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง มีความโปร่งใสในการให้บริการ ฯลฯ 

(15.3) จากภาคประชาชน เช่น มีความซื่อสัตย์และเป็นมิตรไม่หลอกลวงนักท่องเที่ยว 
ความสะอาด ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ของตำบลลีเล็ด เพื่อบูรณาการความต้องการของนักท่องเที่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

(2) ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด เพื่อสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการการท่องเที่ยวและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ เกี ่ยวการมีส่วนร่วมในกา ร
พัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลลีเล็ด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขได้ตรงประเด็น ทำให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในตำบลลีเล็ด ในด้าน 
อ่ืน ๆ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 
และ 1.1.2 ทีม่ีตอ่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อัจฉรา  ศรียาภัย 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน
อยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) มี
ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ใช้คำถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questioned) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง 
(Self-administered Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท
ที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จำนวน 12,000 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.10 เป็นจำนวน 99 
ตัวอย่าง และสำรองเพ่ิม 10% จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้อีกจำนวน 10 ตัวอย่าง สำหรับแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 109 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มี
ต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าความเบี ่ยงเบน
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การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 
และ 1.1.2 ทีม่ีตอ่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อัจฉรา  ศรียาภัย 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน
อยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) มี
ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ใช้คำถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questioned) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง 
(Self-administered Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท
ที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จำนวน 12,000 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.10 เป็นจำนวน 99 
ตัวอย่าง และสำรองเพ่ิม 10% จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้อีกจำนวน 10 ตัวอย่าง สำหรับแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 109 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มี
ต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าความเบี ่ยงเบน
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ม า ต ร ฐ า น  Pearson Chi-Square แ ล ะ  One Way Analysis of Variance (F-test) ว ั ด ค่ า 
Significance เทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 109 ราย ส่วนใหญ่ มีสถานะ
เป็นเจ้าของบ้าน  จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 
จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 เป็นเพศชาย จำนวน  58 รายคิดเป็นร้อยละ 53.20 อยู่ในช่วง
อายุ 31 – 45 ปี จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.50 จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. จำนวน 37 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.90 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.50 ปริมาณหน่วย
การใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 151 – 800 หน่วย จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.10 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ 601 – 3,000 บาท จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.80 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลอืค่าไฟฟ้าจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มากที่สุดได้แก่ ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
คือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจในด้านมารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1101 อยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจ
ในลำดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9817 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
คำสำคัญ : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19, ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า, ความพึงพอใจ, การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค   
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บทนำ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำในระดับภูมิภาค มีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจทีเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถื อได้ เพื่อเป็น
องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน มี
แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังของ
ทุกกลุ่มลูกค้า ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวั ตกรรม 
เตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Utility เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยม “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับเป็นวิกฤตการณ์
ใหญ่ของทั่วโลกในขณะนี้ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern 
(PHEIC)) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
โรคติดต่ออันตราย  ก่อให้เกิดฐานวิถีชีวิตแบบใหม่หรือที่เรียกกันว่า “New Normal” เพื่อป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ผลกระทบที่ร้ายแรงอย่างที่สุดในขณะนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู ่คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีการ
คาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์หลายสถาบันถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงกว่ากรณีการ
แพร่ระบาดของโรคซาร์สในปี พ.ศ. 2546 อย่างแน่นอน สำหรับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจาก 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้
ขับเคลื่อนต่อไป 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าสำหรับผู ้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู ่อาศัยประเภทที่ 1.1.1/1.1.2 และ 1.2 ที ่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานในการเปรียบเทียบการคำนวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่กำหนด 

จากการช่วยเหลือดังกล่าวผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและสร้างเสริมคุณภาพการบริการให้คลอบคลุม เพียงพอ
ต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 
 

คำถามในการวิจัย 
 

1) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 
1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2) ผู ้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู ่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  มีความพึงพอใจเพียงใดต่อ
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 
และ 1.1.2  ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  ที่มีต่อ 
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
   สมมติฐานการวิจัย 

 
1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยในการกำหนดมาตรการ

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 แตกต่างกัน 

2) ปัจจัยในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 แตกต่างกัน  
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ขอบเขตการศกึษา 
 
 เพื่อให้การค้นคว้าอสิระเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท
ที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีความชัดเจนได้กำหนดขอบเขตการ
วิจัย ดังนี้ 

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ระยะเวลาในการวิจัย 20 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 
และ1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2) ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที ่1.1.1 และ1.1.2 ที่มีต่อ
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3) ได้รับข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมคุณภาพการบริการให้คลอบคลุม เพียงพอต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4) ได้เผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5) นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และ
กระบวนการที่พวกเขาเหล่านั ้นใช้เลือกสรร รักษา และกำจัด สิ ่งที ่เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 
ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อ
ผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทำความเข้าใจกระบวนการการตัดสินของผู้ซื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
บุคคล พฤติกรรมผู ้บร ิโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู ้บร ิโภคปัจเจกชน อาทิ ล ักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทำความเข้าใจความต้องการของประชาชน 
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่น
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก (รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์, 2557) 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทำการค้นหา
การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการ
ของเขา (Schiffman & Kanuk, 1994) 

Engel และผู้ร่วมงาน (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระทำของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มี
อยู่ก่อนและมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทำดังกล่าว 

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman & Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกําลัง
เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทำไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน 
และบ่อยแค่ไหน 

แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อน
แล้ว และซึ่งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทำดังกล่าว 
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ศิร ิวรรณ เสร ีร ัตน ์และคณะ (2541, น . 104-105 อ้างถ ึงใน Kotler, 1999) Marketing 
Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทำ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 

2) แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่

มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุข
ของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้นมากขึ้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับ
หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน และส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
มนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากน้อยเพียงใด ถ้า
หากมีการคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองที่ดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันข้ามหากผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ  

ฉัตรชัย คงสุข (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลแต่
ละคนที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลนั้นได้รับการตอบสนองหรือบรรลุสู่จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดข้ึน หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความ  
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้โดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้ าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

นภารัตน์ เสือจงพรู (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบ
และความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ 
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่
บุคคลมีต่อสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้  เกิดความชอบใจ และมีความสุข ที่ความ 
ต้องการ หรือเป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวัง 

3) แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
การบริการ (Service) คำว่าการบริการได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
วินัย ราพรรณ์ (2546) การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดผลกับ

ผู้อ่ืน ดังนั้น ผู้ที่จะ ให้การบริการคนอ่ืน จึงควรจะมีคุณสมบัติสามารถอานวยความสะดวกและปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นในด้าน การบริการอย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุข  

อาศยา โชติพานิช (2549) การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดี 
สิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็น 
เครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้า
บริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ของ
องค์กรก็จะดี ไปด้วย  

สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อและเกี่ยวข้อง
กับ ผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็
ตาม ในการทำให้คนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้
เสนอ เพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับรายการสินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ
สินค้าเท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้การฝึกอบรม
ผู้บริโภคให้รู้จักวิธีใช้ เป็นต้น  

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549) กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ที่ ต้องการใช้บริการ (ผู ้บริโภค/ลูกค้า/
ผู้รับบริการ) กับผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือ
ในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ให้บรรลุผลสำเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระทำที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า อันนำไปสู่ความพึงพอใจที่ ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและ
ทำให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็น เจ้าของสินค้านั้น  
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กล่าวอย่างสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการของบุคลากร 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการ
ช่วย เสริมการทำงานขององค์กรด้วย 

4) มาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1/1.1.2 
และ 1.2 ที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยประเภท  1.1.1/1.1.2 และ 
1.2 กล่าวโดยสรุปดังนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
เดือน โดยเทียบเคียงส่วนลดค่าไฟฟ้ากับเดือนกุมภาพันธ์  2563 เป็นหน่วยเดือนฐานในการ
คำนวณ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) หากค่าไฟฟ้าในเดือนนั้น น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ่ายเท่าหน่วยตามการใช้จริง 
(2) หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ให้จ่ายเท่าหน่วยเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 
(3) หากใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน

ก ุมภาพ ันธ์  2563 + 50% ของหน ่ วยส ่ วน เก ินจากเด ือนก ุมภาพ ันธ์  2563หากใช ้ ไฟ ฟ้า
เกิน 3,000 หน่วย จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 + 70% ของหน่วยส่วนเกินจาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

รูปแบบการวิจัย 
 

เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) มี
ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ใช้คำถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questioned) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง 
(Self-administered Questionnaire)   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- สถานะของลูกค้า -  ประเภทอัตราค่าไฟฟา้เพศ 
- อาย ุ  -  การศึกษา  
- อาชีพ               -  รายได ้  
- ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า (เฉลี่ย) 
-   ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (เฉลี่ย) 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย 
ประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 

- เดือนฐานที่ใช้ในการคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้า 
- ช่วงระยะเวลาที่ให้การชว่ยเหลือ 
- การเลือกประเภทอัตราที่ช่วยเหลือ 
- สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟร ี
- หน่วยตั้งต้นในการคำนวณค่าไฟฟ้า 
- ช่องทางการให้ความรู้/การประชาสัมพนัธ์มาตรการฯ 
- ช่องทางการติดต่อที่สะดวก 
- การให้บริการ/คำแนะนำเกีย่วกับมาตรการฯ ของ

เจ้าหน้าที ่
- มารยาทและความเอาใจใส่ของเจ้าหนา้ที่ 
- ภาพรวมของมาตรการฯ 

ปัจจัยที่ใช้กำหนดมาตรการฯ 
- ประเภทอัตราค่าไฟฟา้ 
- จำนวนหนว่ยการใช้ไฟฟ้า (800 หน่วย) 
- ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (ค่าไฟฟา้เดือน ก.พ. 63) 
- ระยะเวลาที่ชว่ยเหลอื 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12,000 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง กำหนดจำนวนโดยการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื ่อมั ่น 95%  จากประชากร คือ ผู ้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู ่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ในพื้นที่
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12,000 ราย ทำ
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.10 เป็นจำนวน 99 ตัวอย่าง และสำรองเพิ่ม 10% 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้อีกจำนวน 10 ตัวอย่าง สำหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 109 ตัวอย่าง 

ผู ้วิจัยเลือกสุ ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยการสุ่ม
ต ัวอย ่างแบบง ่าย  (Simple Random Sampling) และเพ ื ่อให ้ผ ู ้ตอบแบบสอบถามตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงใช้การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability 
Sampling) เป ็นการเก ็บรวบรวมข้อมูล ด ้วยว ิธ ีการเล ือกกลุ ่มต ัวอย ่างแบบโควต้า (Quota  
Sampling) และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย

ประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีล ักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist)  

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 
1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีลักษณะคำถามเป็นแบบจัดอันดับความสำคัญ (Rank Order) 

ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 
1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เช่น เดือนฐานที่ใช้กำหนดส่วนลดค่าไฟฟ้า ระยะเวลาในการช่วยเหลือ  การ
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สื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เป็นต้น มีลักษณะคำถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

 พอใจมากที่สุด  =   5 คะแนน 
 พอใจมาก  =   4 คะแนน 
 พอใจปานกลาง  =   3 คะแนน 
 พอใจน้อย  =   2 คะแนน 
 พอใจน้อยที่สุด  =   1 คะแนน 
การแปลผลค่าคะแนนของตัวแปรโดยถือตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตรอัตราภาคชั้น  

 
5−1
5  = 0.80 

 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 1.81 –2.60 พึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 พึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.41 –4.20 พึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.21 –5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 ตัวอย่าง พบว่า มีสถานะเป็น

เจ้าของบ้านจำนวน  69 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 เป็นผู้รับมอบอำนาจ/ผู้แทนจำนวน 40 ราย คิด
เป็นร้อยละ 36.70 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตรา 1.1.1 จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.50 ผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทอัตรา 1.1.2 จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.50 เป็นเพศชายจำนวน 58 ราย คิด
เป็นร้อยละ 53.20 ราย เพศหญิง จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 อยู่ในช่วงอายุ 15 – 30 ปี 
จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ  12.80 ช่วงอายุ 31 – 45 ปี จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.50 
ช่วงอายุ 46 – 60 ปี จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.90 ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.80 จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.90 
มัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.90 ปวส./อนุปริญญา จำนวน 26 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 23.90 ปริญญาตรี จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.70 ปริญญาโทหรือสูงกว่า จำนวน 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.60 
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นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 เท่ากับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ จำนวน 19  ราย คิดเป็นร้อยละ 
17.40 พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.10 อาชีพอื่น ๆ ไม่ระบุ จำนวน 2 
ราย คิดเป็นร้อยละ 2.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.10 มีรายได้ตั ้งแต่ 15,001 – 30,000 บาท จำนวน  54 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.50  รายได้ 
30,001 – 45,000 บาท จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.10 รายได้ 45,001 – 60,000 บาท 
จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 รายได้ 60,001 บาทขึ้นไป จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.60 
หน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 150 หน่วย จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.30 หน่วยการ
ใช้ไฟฟ้า 151 – 800 หน่วย จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.10 หน่วยการใช้ไฟฟ้า 801 – 3,000 
หน่วย จำนวน 14 ราย คิดเป็น 12.80 หน่วยการใช้ไฟฟ้า 3,001 หน่วยขึ้นไป จำนวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.80 ค่าไฟฟ้าที่ชำระเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 600 บาท จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.30 
601 – 3,000 บาท จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.80  3,001 – 6,000 บาท จำนวน 9 ราย และ 
6,001 บาทขึ้นไป จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.70 

ปัจจัยที่ใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 พบว่าระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่มผีล
ต่อความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 รองลงมาคือ จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.40 ค่าไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 และประเภทอัตราค่าไฟฟ้าคือปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการ
ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในมารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1101 รองลงมาคือ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการช่วยเหลือฯจากเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.7982  ลำดับที่ 3 คือ ช่องทางการติดต่อที่สะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7248 ลำดับที่ 4 คือ  ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือฯ ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6239 ลำดับที่ 5 คือ  
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5596 ลำดับที่ 6 
คือ จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งต้นในการคำนวณค่าไฟฟ้า (800 หน่วย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2963 
ลำดับที่ 7 คือ การคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1009 ลำดับที่ 8 คือ ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (มีนาคม 2563 ถึง 
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พฤษภาคม 2563) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0917 ลำดับที่ 9 คือประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ช่วยเหลือ 
(1.1.1 และ 1.1.2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0000 และลำดับที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ การได้รับสิทธิค่าไฟฟ้า
ฟรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9817 

การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยใน
การกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 
1.1.2 แตกต่างกัน ด้วยเครื่องมอื Pearson Chi-Square วัดค่า Significance เทียบค่าระดับนัยสำคัญ
ที่ p < 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95  ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน โดยใช้การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Chi-Square) ได้ผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้ 

1) สถานะของลูกค้ามีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของประเภทอัตราค่าไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าแตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

2) ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ามีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยในการ
กำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ไม่
แตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

3) เพศมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ไม่แตกต่างกันเทียบค่าระดับ
นัยสำคัญท่ี p < 0.05 

4) อายุมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของประเภทอัตราค่าไฟฟ้า  จำนวนหน่วยการใช้
ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าแตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

5) ระดับการศึกษามีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของประเภทอัตราค่าไฟฟ้า  และ
ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

6) อาชีพมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า
แตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของระยะเวลาในการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าแตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

8) ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของจำนวนหน่วยการใช้
ไฟฟ้าแตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 
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9) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของระยะเวลาในการช่วยเหลือ
ค่าไฟฟ้าแตกต่างกันเทียบค่าระดับนัยสำคัญที่ p < 0.05 

การทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 2 ปัจจัยในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  แตกต่างกัน ด้วย
เครื่องมือ One Way Analysis of Variance (F-test) วัดค่า Significance เทียบค่าระดับนัยสำคัญที่ 
p < 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อม่ันทางสถิติที่ร้อยละ 95 ได้ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

1) ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านระยะเวลา
ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563) และ การได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีต่างกัน 
เทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 

2) จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านการคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้า
จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (มีนาคม 2563 
ถึง พฤษภาคม 2563) ประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ช่วยเหลือ (1.1.1 และ 1.1.2) การได้รับสิทธิ ค่า
ไฟฟ้าฟรี และ มารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่างกัน เทียบค่าระดับ
นัยสำคัญท่ี p < 0.05 

3) ค่าไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านการคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (มีนาคม 2563 ถึ ง พฤษภาคม 
2563) ประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ช่วยเหลือ (1.1.1 และ 1.1.2) การได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี และ 
มารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ ต่างกัน เทียบค่าระดับนัยสำคัญที่  
p < 0.05 

4) ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจด้าน การได้รับสิทธิค่า
ไฟฟ้าฟรี และ มารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต่างกัน เทียบค่าระดับ
นัยสำคัญท่ี p < 0.05 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1) สรุปผลการวิจัย 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถามจำนวน 109 ราย ส่วนใหญ่ มีสถานะเป็นเจ้าของ
บ้านจำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 จำนวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 เป็นเพศชาย จำนวน  58 รายคิดเป็นร้อยละ 53.20 อยู่ในช่วงอายุ 31 – 
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45 ปี จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.50 จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. จำนวน 37 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.90 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.50 ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า
อยู่ในช่วง 151 – 800 หน่วย จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.10 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 601 
– 3,000 บาท จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.80 

(2) ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 
และ 1.1.2 ที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากที่สุดได้แก่ ระยะเวลาในการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และประเภทอัตราค่าไฟฟ้าคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ที่มีต่อ
มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านมารยาทและความ
เอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1101 อยู่ในระดับมาก ส่วนการ
ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจในลำดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.9817 อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2) การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะของลูกค้า ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้

ไฟฟ้า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 แตกต่างกัน โดยใช้การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Chi-Square) พบว่า สถานะของลูกค้ามีผล
ต่อการจัดอันดับความสำคัญของประเภทอัตราค่าไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าต่างกัน อายุมีผลต่อการจัด
อันดับความสำคัญของประเภทอัตราค่าไฟฟ้า จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าต่างกัน ระดับ
การศึกษามีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของประเภทอัตราค่าไฟฟ้า และระยะเวลาในการช่วยเหลือ
ค่าไฟฟ้าต่างกัน อาชีพมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า
ต่างกัน  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
ต่างกัน ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของจำนวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้าต่างกัน ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของระยะเวลาในการ
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ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต่างกัน เทียบค่าระดับนัยสำคัญที่ p < 0.05 ขณะที่ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้
ไฟฟ้า เพศ ไม่มีผลต่อการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัยใด ๆ ในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  

สมมติฐานข้อที่ 2. ปัจจัยในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผลต่อระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2  แตกต่างกัน บุคคล โดยการนำ
ข้อมูลมาคำนวณหาค่า One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) วัดค่า Significance 
เทียบค่าระดับนัยสำคัญท่ี p < 0.05 พบว่าประเภทอัตราค่าไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ไฟฟ้าในด้านระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563) และการได้รับ
สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ขณะที่จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าในด้าน
ด้านการคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้านระยะเวลาใน
การช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563)  ด้านประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าท่ี
ช่วยเหลือ (1.1.1 และ 1.1.2) ด้านการได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี และ ด้านมารยาทและความเอาใจใส่ใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนค่าไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าด้านการคำนวณ
ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้านระยะเวลาในการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้า (มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563)  ด้านประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ช่วยเหลือ (1.1.1 และ 
1.1.2) ด้านการได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี และ ด้านมารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ สำหรับระยะเวลาในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ามีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าใน
ด้านการได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี และ มารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

3) ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
(1) จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่

อาศัยประเภทที่ 1.1.1 และ 1.1.2 ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือความหลากหลายของผลการศึกษาควรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าอ่ืนร่วมด้วย 

(2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
ไม่อาจนำมาเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในระยะยาว เพื่อผลการศึกษาที่มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น
ควรมีการนำงานวิจัยในครั้งนี้มาปรับปรุงและทำการศึกษาอีกครั้ง 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
การทำวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทัศนคติ และความคาดหวังต่อ

มาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นได้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการ
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สนับสนุนและสร้างเสริมคุณภาพการบริการให้คลอบคลุม เพียงพอต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 
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การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
ของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

อัญชิษฐา สังคโร* 

 
บทคดัย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีต
ผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรที่ประจำอยู่โรงงานซีแพค
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ ่งมีทั ้งสิ ้น 20 แห่ง จำนวน 130 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่า
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใช้สถิติค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค  ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.31, S.D.= 0.49) ประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.34, S.D.= 0.47)  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า สมรรถนะของบุคลากร ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.800) 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า สมรรถนะของบุคลากรส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.800) 
 
คำสำคัญ: สมรรถนะของบุคลากร, ประสิทธิภาพการทำงาน 
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บทนำ 
 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ประเทศไทยหากจะดูว่า
เศรษฐกิจดีหรือไม่ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มาก  อุตสาหกรรม
ก่อสร้างภายในประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเกิด
การชะลอตัวไปบ้าง เอกชนปรับแผนและเลื่อนการลงทุนในโครงการใหม่ออกไป แต่รัฐบาลยังให้
ความสำคัญในการลงทุนดำเนินการแผนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านคมนาคม 
การพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
, 2562) ในปี 2562 มูลค่าการก่อสร้างรวมของไทยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นราว 6.5% เทียบปีต่อปี 
(YOY) เป็น 1.38 ล้านล้านบาทโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวขึ ้นของปริมาณ และมูลค่า
โครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการก่อสร้างภาครัฐคาดเติ บโตราว 9% YOY เป็น
มูลค่าราว 8.15 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และการก่อสร้างภาคเอกชนคาดเติบโต
ราว 3.5% YOY เป็นมูลค่าราว 5.6 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้าและโครงการอาคารพาณิชยกรรมประเภทสำนักงานและ mixed-use เป็นหลัก (สำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (2562 ) ระบุว่า การขยายตัวของมูลค่า
ก่อสร้างส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่อยู่ใน Value Chain ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ที่
ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น 
งานฐานราก งานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน และผู ้ผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  ซึ่ง
ผู้ประกอบการควรเตรียมทรัพยากรให้พร้อมสำหรับงานเหล่านี้มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐของไทยมี
แนวโน้มเติบโตราว 9% เทียบปีต่อปี (YOY) ขึ้นมาอยู่ในระดับ 8.15 แสนล้านบาทในปี 2019 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของโครงการก่อสร้างทั่วไป และโครงการเมกะโปรเจกส์ด้าน
คมนาคม (สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

ในส่วนการก่อสร้างโครงการทั่วไป เช่น การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ระบบน้ำและสิ่ง
ปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื ่องสะท้อนจากการปรับเพิ ่มขึ ้นของ
งบประมาณการลงทุนของหน่วยงานราชการหลักในปีFY2019 ได้แก่ กรมทางหลวงมีการเติบโต 
13%YOY มาอยู่ที ่ 1.13 แสนล้านบาท, กรมชลประทานมีการเติบโตราว 31% YOY มาอยู่ที ่ 5.9 
หมื่นล้านบาท และกรมทางหลวงชนบทมีการเติบโตราว 1% มาอยู่ที ่ 4.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่
งบประมาณการลงทุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองลดตัวเล็กน้อยราว 2% YOY มาอยู่ที่ 2.4 หมื่น
ล้านบาท ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนในไตรมาสแรกของปี  2019 FY สามารถเบิกจ่ายได้ 
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12.8% ซึ่งอยู่ในกรอบค่าเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ 9.3% – 19.7% 
(สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

 
 

 

ภาพที่ 1  ประมาณการตลาดงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างปี 2016-2021 (หน่วย: 
พันล้านบาท) 

แหล่งที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2562, น. 2 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 8,181,076 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพที่ตั้งเป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถเชื่อมโยงภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่าง 
และเชื่อมโยงทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจมีความมั่นคงประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบน และเป็นจุดเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมด้านต่างๆ โดยธรรมชาติมีความพร้อมพื้นฐานทั้งด้านการขนส่ง ทางถนน ทางรถไฟ 
ทางเรือและทางอากาศ รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งควรจะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐที่เป็นโอกาสในการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี (คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2560) 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกรายจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
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เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปัจจัยสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงก็
คือคุณภาพของคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะได้มาจากการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
คอนกรีตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไปแล้วก็ยังมีการควบคุมสัดส่วนส่วนผสมของ
คอนกรีตโดยการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำเพื่อให้ได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ  
และสิ่งสำคัญอีกส่วนของอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จคือ พนักงานหรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มี
ทักษะความชำนาญในวิชาชีพ มีสมรรถนะการทำงานที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของบุคคลหรือประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสรจ็นั้น 
จำเป็นที่ต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ความรู้องค์กรและวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การมุ่งการให้บริการ เพื่อการทำงาน
เกี่ยวกับธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จจำเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะด้าน การที่พนักงานมี
สมรรถนะการทำงานดีจะทำให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทั้งคุณภาพ ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย  
และการบริหารจัดการทำให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกำไรในการทำธุรกิจ 
ดังที่ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม (2549) กล่าวว่า การมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีทำให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจและมีคุณภาพชีวิตที ่ดีการมีคุณภาพชีวิตที ่ดีย่อมส่งผลให้คนมีคุณภาพทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและนําไปสู่ความสำเร็จขององค์การซึ่งเป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังคําที่ว่า 
“คนที่มีคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ความสำเร็จขององค์การ”  

จากความสำคัญของธุรกิจการก่อสร้างที ่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนและ
ประเทศ ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ซึ่งเป็นแฟรนไชส์แพลนท์
คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค จึงสนใจศึกษาสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานใน
องค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งศึกษาจากบุคลากรที่ประจำอยู่
โรงงานซีแพคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 แห่ง เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบั ติงานได้ตาม
เป้าหมาย สามารถนำไปปรับใช้ในโครงสร้างการบริหารขององค์กรธุรกิจการทำคอนกรีตผสมเสร็จ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนาการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของบุคลากรกับประสิทธิภาพการทำงานของ

บุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3)  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี ่ยวกับสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงาน โดยได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) สมรรถนะ
ด้านทักษะ (Skill) และสมรรถนะด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล (Self-motivate) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 2 
 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 

- สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 
(Functional Competency) 

- สมรรถนะด้านทักษะ (Skill)  
- สมรรถนะด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล 

(Self-Motivate) 

ประสิทธิภาพการทำงาน 

- คุณภาพของงาน  
- ปริมาณของงาน 
- เวลาในการปฏิบัติงาน 

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ประจำอยู่โรงงานซีแพคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีทั้ง 20 แห่ง 

มีพนักงานรวมประมาณ 192 คน   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้วิจัยได้คำนวนกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที่ประจำอยู่โรงงานซีแพคใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวิธีการดังนี้การคำนวณหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ หาได้จากสูตรของยามาเน่จากการคำนวณ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 130 คน ส่วน
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามปลายปิด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 23) 
โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและนำเสนอผลการศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สมรรถนะของบุคลากร และประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร โดยนำมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี ่ (Frequency) และ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D) และนำเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติและใช้
สถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบ
ตารางข้อมูลทางสถิติ โดยกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทั้ง 20 แห่ง ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 130 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มากที่สุด 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไปมากที่สุด เกือบครึ่งมี
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่ทำงานในส่วนงาน/แผนกงานฝ่ายขนส่ง 

2) ผลการวิเคราะห์ด้านสมรรถนะของบุคลากร 
 ความคิดเห็นสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค  ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) สมรรถนะด้านทักษะ 
(Skill) และสมรรถนะด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล (Self-motivate) พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
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ของบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.31, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่บุคลากรมีความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (functional 
competency) ( X = 4.45, S.D.= 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด 

3) ผลการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 
 ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้แก่ คุณภาพของงาน ปริมาณของงาน เวลาในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.34, S.D.= 
0.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่บุคลากรมีความคิดเห็นมากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านคุณภาพ
งาน ( X = 4.42, S.D.= 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด 

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลความสัมพันธ์ของสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ

บุคลากร 
 

ตัวแปร ตำแหน่ง
งาน 

ทักษะ แรงจูงใจ 
ส่วนบุคคล 

สมรรถนะใน
ภาพรวม 

ประสิทธิภาพ
การทำงาน 

ตำแหน่งงาน  .708** .665** .874** .728** 
ทักษะ   .692** .881** .816** 

แรงจูงใจส่วนบุคคล    .909** .630** 
สมรรถนะในภาพรวม     .800** 

 
หมายเหตุ: ** p<.01 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ ผลการวิเคราะห์
สมมติฐาน พบว่า สมรรถนะของบุคลากร ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.800)  
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1) ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรในองค์กร 
สมรรถนะของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้แก่ สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) สมรรถนะด้านทักษะ (Skill) และ
สมรรถนะด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล (Self-motivate) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ด้านที่บุคลากรมีความ
คิดเห็นมากกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการทำงานในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค เป็นการทำงานที่เน้น
ในเรื่องการก่อสร้าง ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือคุณภาพของคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจาก
จะได้มาจากการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
ทั่วไปแล้วก็ยังมีการควบคุมสัดส่วนส่วนผสมของคอนกรีตโดยการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำเพื่อให้ได้
ส่วนผสมของคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ และสิ่งสำคัญอีกส่วนของอุตสาหกรรมคอนกรีต
ผสมเสร็จคือ พนักงาน ดังนั้น พนักงานหรือบุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน 
ทำงานได้ตามระบบที่มีมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพ็ญ จะชานรัมย์ (2559, น. 20) กล่าว
ว่า สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานนั้น ๆ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของแก้วตา 
ผู้พัฒนพงศ์ และนิคม เจียรจินดา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานกับคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การ ที่พบว่า สมรรถนะตามตำแหน่งงาน สมรรถนะด้านการจัดการ และสมรรถนะ
หลัก อยู่ที่ระดับสูง สำหรับคุณภาพการให้บริการขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร 
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ได้แก่ คุณภาพของงาน ปริมาณของงาน เวลาในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรใน
องค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่บุคลากรมีความคิดเห็นมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านคุณภาพงาน  
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยประเด็นที่บุคลากรมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ท่านมีการปรับปรุงและมีการ
ปฏิบัติงานอยู ่เสมอเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้จะเห็นว่าการทำงานเกี่ยวกับคอนกรีต
ผสมเสร็จซีแพคต้องมีการทำงานที่มีระบบมาตรฐาน เพราะหากทำงานผิดพลาด จะส่งผลต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของการก่อสร้างตึก บ้าน อาคารต่างๆ และอาจก่อให้เกิดการสูญเสียได้หากทำงาน
ได้ไม่มีคุณภาพ และในการทำงานบางครั้งหน้างานหรือ ณ สถานที่ก่อสร้าง ย่อมมีการทำงานที่ต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับสถานที่ของการก่อสร้าง ดังนั้นพนักงานหรือบุคลากรในส่วนงานด้านนี้ต้องมีการ



912

บทความการศึึกษาวิชาการศึึกษาค้นคว้าอิิสระขอิง
นักศึึกษาหลัักสูตรรัฐประศึาสนศึาสตรมหาบัณฑิิต ภาคพิิเศึษ จัังหวัดสุราษฎร์ธานี

912 

 
 

ปรับปรุงการทำงานให้เหมาะกับงานเพ่ือให้งานมีความสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ
สิริวดี ชูเชิด (2556) กล่าวว่า บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และ
เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเปน็การที่องค์การจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้นหน่วยงานจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่
เหมาะสมกับงาน ซึ ่งช ่วยทำให้เกิดการปรับเปลี ่ยนกระบวนการหรือว ิธ ีการทำงานใหม่ที ่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จในการทำงานและช่วยลดความ
ซ้ำซ้อนของงาน ช่วยทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว ช่วยทำให้องค์กรมี
ความเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ลดความสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ทรัพยากร และกำลังคน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพร เปรมศักดิ์ 
(2556) ได้ศึกษา สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะตำแหน่งกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานบันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้งด้านคุณภาพของงาน ด้านผลิตภาพของงาน และด้านความคุ้มค่า
ของงาน 
 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมรรถนะของบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของบุคลากร 

ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานนั้น พบว่า สมรรถนะของบุคลากร ส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.800) ทั้งนี้เป็นเพราะสมรรถนะของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการ
ทำงานในองค์กร ดังที่สรวิช สรมณาพงศ์ (2558, น. 8) กล่าวว่า อิทธิพลของสมรรถนะ หมายถึง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใต้เงื่อนไข (Condition) การใช้
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance 
Criteria)และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ให้ประเมินผลและตรวจสอบได้ ดังนั้นหากพนักงาน
หรือบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานที่ดีในทุกๆ ด้าน ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น  
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของจอมภัค จันทะคัต (2561) ได้ศึกษาปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ) 
ปัจจัยสมรรถนะหลักและปัจจัยสมรรถนะประจำหน้าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
อาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาในเชิงบวก ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ และนิคม เจียรจินดา  (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานกับคุณภาพการให้บริการขององค์การ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมรรถนะของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการให้บริการขององค์การ และ
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สามารถทำนายคุณภาพการให้บริการขององค์การ ได้ร้อยละ 28.7 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ < 0.01 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเรื่อง “สมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของ
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องสมรรถนะของบุคลากรในด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล 
(Self-motivate) น้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเป้าหมาย  
เพิ ่มความสำเร็จ และสร้างรางวัลเป็นแรงจูงใจให้กับผู ้ปฏิบัติงาน เพื ่อก่อให้เกิดการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ การปรับลดค่าใช้จ่าย และการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
เพ่ือให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3) องค์การที่ต้องการให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีนโยบายในการสนับสนุนให้
บุคลากรมีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนในด้านต่าง อาทิเช่น ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และแรงจูงใจส่วนบุคคล 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป งานวิจัยนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ/ความคิดเห็น
ของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค  ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น แต่ยังไม่ได้สอบถามถึงผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังไม่ได้วัดคุณภาพ
ของผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการปรับแบบสอบถามเพื่อวัดผลของการ
ปฏิบัติงาน วัดแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงการศึกษาการทำงานของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค 
ในจังหวัดอื ่นๆ เพื ่อเปรียบเทียบผลการศึกษา และนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ และวิธีการในการจัดทำ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องดำเนินการเสนอคำขอตั ้งงบประมาณรายจ่ายที่บันทึกในระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมคำขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ความเห็นประกอบเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณ ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
มีมิติการทำงานหรือภารกิจงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้กระบวนการจัดทำและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
มีความเหมาะสมในลักษณะการกระจายงบประมาณเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 1) ขาดแคลนบุคลากรและบุคลการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
เครื่องทางด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 2) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) 
ปัญหาเชิงนโยบายและมิติเชิงโครงสร้างของระบบราชการ 

 
คำสำคัญ: งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง 
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บทนำ 
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัด  (สถจ.)  เป็นส่วนราชการที ่จ ัดตั ้งขึ้น  
ในส ังก ัดกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น กระทรวงมหาดไทย  ม ีบทบาทภารก ิจสำคัญ  
ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (อปท.)  ทำหน้าที่
ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในราชการส่วน
ภูมิภาค  เพื่อให้การดำเนินการกำกับดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถจั ดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน 
ได้อย่างทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้
กำหนดให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส่วนรวม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ  เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ให้สามารถดำเนินการตามหน้าที่  
และอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  จึงเป็นสำนักงาน
เลขานุการ ในการช่วยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการ
ประสาน  รวบรวม  วิเคราะห์  และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ในการบร ิหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบ ียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2550  วางหลักไว้ว่า  การบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น  ใช้หลักการกระจายอำนาจ  มีการแบ่งรูปแบบออกเป็น  4  ลักษณะด้วยกันคือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและรูแปบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร   
และเมืองพัทยา  ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2552 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ ถือเป็นองค์การที่มีความเป็นอิสระในการทำงาน  มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดมาตรฐานในการทำงาน  และการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของการจัดบริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึงใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
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การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น  ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการปฏิรูปภาครัฐตามแนวคิด  
การบริหารภาครัฐแนวใหม่  (New  Public  Management:  NPM)  และถือเป็นเครื ่องมือเชิง
นโยบายที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ความเสมอภาค  และคุณภาพของการให้บริการ
ประชาชน  และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปกครองตนเองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีจำนวนมากมาย เช่น  การกระจายอำนาจในมิติการคลัง  จะเป็นการมองความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงงบประมาณและการจัดหาเงินรายได้  เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สอยทรัพยากรของภาครัฐ  ซึ่งแหล่งรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองจะเป็นตัวชี้วัดความเป็นอิสระทางด้านการคลังของท้องถิ่นได้ดีที่สุด   

การกระจายอำนาจทางการคลัง  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  (ฉบับที ่  2)   
พ.ศ.  2549ได้กำหนดให้ร ัฐต้องอุดหนุนงบประมาณให้กับท้องถิ ่น โดยให้องค์กรปกครอง  
ส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีรายได ้ค ิดเป ็นส ัดส ่วนต ่อรายได ้ส ุทธ ิของร ัฐบาลไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ  25   
และมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  35  โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกคร องส่วน
ท้องถิ่น  และคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เพื่อมุ่งให้เกิดความเป็นอิสระ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นท่ีในรูปแบบของระบบเงินอุดหนุน   

เง ินอุดหนุนจากรัฐถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กล่าวคือ   
เงินอุดหนุนที ่รัฐจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  หมายถึง  รายจ่ายที ่กำหนดให้เป็น  
ค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นที่นอกเหนือไปจากรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้  และรายได้ที่รัฐแบ่งให้  โดยหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนมี  
2  วิธี  คือ  ระบบการจัดสรรตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระบบการจัดสรรตาม
ประเภทการใช้จ ่ายเง ินอุดหนุน  สำหรับระบบการจัดสรรตามประเภทขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้น  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  ด้วยสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษจึงสามารถยื่นเสนอร่างงบประมาณต่อสำนักงบประมาณได้โดยตรง  ในขณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  จำเป็นต้องยื ่นร่างโครงการเพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริม 
การปกครองท ้องถ ิ ่นรวบรวมเสนอต ่อร ัฐมนตรี ว ่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ ื ่อเสนอต่อ 
สำนักงบประมาณ และขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี   
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ระบบเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี  2  ประเภทใหญ่  คือ  
เงินอุดหนุนท่ัวไป  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การจัดสรรเงินอุดหนุนที่คงที่จะทำให้การให้บริการ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ โดยในความเป็นจริงการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับเงินอุดหนุนไม่เท่ากันในแต่ละ
ปีงบประมาณ   

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี 
โดยกำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 

พระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ  พ.ศ.  2502 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ 6)   
พ.ศ.  2543  ได้กำหนดให้ส่วนราชการ  ซึ ่งไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรูปแบบทั่วไป  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับงบประมาณ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ ตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  2551  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนา ให้คำปรึกษาแนะนำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  
และการบริหารจัดการ  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ  เป็นหน่วยจัดทำและเป็นหน่วยรับงบประมาณ  เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทำหน้าที่รวบรวม
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารโครงการตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ต่อมาพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  
โดยมาตรา  4  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง  ประกอบกับมาตรา  29  กำหนดให้การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการ
ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด  ซึ่งสำนักงบประมาณได้
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กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำของบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Budgeting)  ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย  
เพื่อยื่นคำขอตั้งงบประมาณต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และกำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณให้กับเทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทำหน้าที่ รวบรวม  
ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารโครงการตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระบวนการในการจัดทำงบประมาณเพื ่อจ ัดสรรเง ินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกฎหมาย ทำให้บทบาทของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอ
งบประมาณและเป็นหน่วยรับงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  องค์การบริหาร
ส ่วนจ ังหว ัด เทศบาล  และองค์การบร ิหารส่ วนตำบล  ที ่ ไม ่ได ้เป ็นหน่วยร ับงบประมาณ 
ตามบทบัญญัต ิแห ่งพระราชบัญญัต ิว ิธ ีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  และที ่แก ้ไขเพิ ่มเติม   
เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2561  มีผลบังคับใช้แล้ว  บทบาทของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้บทบาทของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทตามไปด้วยเช่นกัน   
 

คำถามการวิจัย 
 

 1) รูปแบบวิธีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นอย่างไร      
  2) กระบวนการในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนองเป็นอย่างไร    
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

  1) เพื่อศึกษากระบวนการ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2563  
  2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่น  ภายหลังการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสาระสำคัญของกระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง มุ ่งศึกษาเฉพาะบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง   

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระหว่างเดือนมิถุนายน  -  ตุลาคม  2563     
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงกระบวนการ และวิธีการในการจัดทำงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระนองของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระนอง 

2) ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง 

 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระนอง 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้ทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

1) แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณและการจัดทำงบประมาณ  
2) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการภาครัฐ 
3) แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ  
4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
5) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6) เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7) ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) จากการวิจัยเอกสาร  Documentary  

Research)  โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth  Interview)  โดยทำการสัมภาษณ์เพื ่อรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนองในฐานะส่วนราชการระดับ
ภูมิภาคที่มีภารกิจรับผิดชอบกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในเขตพื้นที ่  เพื ่อให้ทราบถึงรายละเอียด และวิเคราะห์เพื ่อแสดงรายละเอียดขั้นตอน 
กระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำเสนอ
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis)   

 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่สอดคล้องเหมาะสม  ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด 
ในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ระนอง  
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สรุปผลการวิจัย 
 

กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีข้ันตอนและวิธีการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งกระบวนการ ซึ่งเดิม
จะมีการดำเนินการจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพียงกระบวนการเดียวเท่านั้น หากแต่ปัจจุบันเมื่อ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์ใน
การขอตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงบประมาณกำหนด 
กระบวนการจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ก็ยังคงดำเนินการจัดทำงบประมาณตามเดิม แต่จะมีกระบวนการจัดทำงบประมาณที่
เพิ่มเติมขึ้นมา คือ กระบวนการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส ่งให ้กรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น เพ ื ่อให ้ความเห ็นประกอบเสนอร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณ ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีมิติการทำงานหรือภาระงานเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งกระบวนการ ซึ่งกระบวนการ 
ที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการบันทึกคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(BBL) ที ่สำนักงบประมาณกำหนดเองนั ้น แต่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัด  
ก็ยังต้องดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบคำขอตั้ งงบประมาณดังกล่าว เพื ่อส่งให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นดำเนินการให้ความเห็นเพื่อเสนอคำขอตั้งงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 1) ขาดแคลนบุคลากรและบุคลการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
เครื่องทางด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 2) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) 
ปัญหาเชิงนโยบายและมิติเชิงโครงสร้างของระบบราชการ 
 

อภิปรายผล 
 

การจ ัดทำงบประมาณเง ินอ ุดหน ุนเฉพาะก ิจให ้แก ่องค ์กรปกครอง ส ่วนท ้องถิ่น 
มีกระบวนการจ ัดทำงบประมาณเง ินอุดหน ุนเฉพาะก ิจให ้แก่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
ตามแผนงานยุทธศาสตร ์ส ่ง เสร ิมการกระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
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เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ ่งสอดคล้องกับ  
การพัฒนาระบบราชการให้มีความคล่องตัว และมีความรวดเร็วในการบริหารงาน เพ่ือให้กระบวนการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ 
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคามคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
รัฐบาลกลางได้เห็นความสำคัญแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ในฐานะเป็นหน่วยที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นส่วนราชการ
เทียบเท่าส่วนราชการระดับกรมในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งในระยะแรก
ของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อาจมีปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ปฏิบัติงานเกิดขึ้น หากแต่ต้องต้องมีการ
เรียนรู้และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ  

ทั้งนี้ รูปแบบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามตามความเหมาะสมในลักษณะการ
กระจายงบประมาณเพื ่อความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เพื ่อให้การจัดทำ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย เรื ่อง บทวิเคราะห์กระบวนการในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระนองของสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง เป็นการศึกษาวิจัยในมิติของระดับราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งทำให้เห็น 
ถึงปัญหาในเชิงปฏิบัติของราชการส่วนภูมิภาคเท่านั ้น ดังนั ้น การศึกษาครั ้งต่อไป ควรศึกษา 
ศักยภาพการบร ิหารงบประมาณเง ินอ ุดหน ุนเฉพาะก ิจขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ซึ่งจะสามารถทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนในทางปฏิบัติ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการ ขั้นตอน หรือ
หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป  
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วิเคราะห์การจัดการทรพัยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน 
กรณีศึกษาธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง  

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

อาริยา  ถาวรสุข* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา
ธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษาธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง 
อำเภอไชยา จังหวัด  สุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง
โดยชุมชน  กรณีศึกษาธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) 
เพ่ือศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะที่มีผลต่อจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา ธนาคาร
ปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ 1) สมาชิกธนาคารปูม้า 2) กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน 
3) แกนนำชุมชน และ 4) ปราชญ์ชาวบ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการทำประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ชุมชนของท่านควรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการทำงานประมงและ
ดูแลทรัพยากรปูม้ารองลงมา อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย อันดับแรก คือ ควรกำหนดขนาดของ
เครื่องมือจับปูม้าให้เหมาะสมเพื่อลดการจับปูม้าขนาดเล็กก่อนถึงขนาดเจริญพันธุ์  และ ธนาคารปูม้า
ประสบความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณปูม้า 2) ระดับความรู้สึกในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง
โดยชุมชน ผลการศึกษา ประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกในเชิงที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝั่ง ระดับสูง 3) ความรู้เกี ่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ผลการศึกษา 
ประชาชนในชุมชนความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนในระดับสูง 4) การ

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ยอมรับแนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนผลการศึกษา หากมีการนำแนวทาง
มาตรการจัดการประมงมาใช้ พบว่า ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก โครงการธนาคารสัตว์ น้ำ การกำหนด
ขนาดตาอวนเครื่องมือประมง ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับมาก ในขณะเดียวกันมาตรการการ
จัดการประมง ที่ชาวประมงไมเห็นด้วยมาก ไดแก จำกัดปริมาณเรือประมงที่ทำประมง  การกำหนด
ปริมาณเครื่องมือ การกำหนดปริมาณการจับ การกำหนดพื้นที่ทำการประมง ปรับเปลี่ยนอาชีพออก
นอกภาคประมง และการกำหนดฤดูการทำการประมง 5) หน่วยงานหลักท่ีสมควรดูแลทรัพยากรสัตว์
น้ำ ผลการศึกษา ประชาชนในชุมชนเห็นว่าหน่วยงานหลักที่สมควรดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ คือ คนใน
ชุมชนเอง รองลงมาเป็นกรมประมง    
 
คำสำคัญ: การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง, ธนาคารปูม้า, จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทนำ 
 

การประมงชายฝั่งมีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งในด้านการผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มี
คุณภาพสูงให้แก่คนไทย สร้างงานให้แก่ชาวชนบทที่อยู่ในบริเวณชายฝั่ง และการผลิตสินค้าสำหรับการ
ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการประมงที่มีการใช้
เครื่องมือหลายประเภทที่ทันสมัยและวิธีการทำประมงที่มุ่งเน้นปริมาณการจับสัตว์น้ำ โดยไม่คำนึงถึง
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์น้ำ ทำให้ปริมาณของทรัพยากรสัตว์ลดลงเรื่อยๆ อัน
เนื่องมาจากถูกจับมาใช้จนเกินการผลิตตามธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่าทำให้การประกอบอาชีพประมง
ชายฝั่งไม่สามารถจับสัตว์น้ำชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างยั่งยืน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นนำไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่เน้นเพิ่มบทบาทองค์กรในระดับท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวัดได้จากการจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงพื้นบ้านปี 2562 มีปริมาณการ
จับรวมทั้งสิ ้น 161,462.36 ตัน โดยในนี้สัตว์น้ำประเภทปลา มีปริมาณการจับมากที่สุดจำนวน 
72,091.27 ตัน ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจมีราคาจำนวน 71,540.83 ตัน หรือร้อยละ 99.24 ของปริมาณ
ปลาที่จับได้จากการทำประมงพื้นบ้านทั้งหมด ที่เหลือเป็นปลาเปิด จำนวน 550.44 ตัน หรือร้อยละ 
0.76 รองลงมาคือสัตว์น้ำประเภทปู จับได้จำนวน 32,056.13 ตัน โดยปูม้าจับได้มากที่สุดเท่ากับ 
27,746.21 ตัน หรือร้อยละ 86.56 ของปริมาณทั ้งหมด ส่วนใหญ่จับได้จากเครื ่องมืออวนจมปู 
รองลงมาเป็นปูอื่น ๆ จำนวน 2,987.91 ตัน และปูทะเล 1,322.01 ตัน 

ชายฝั ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที ่เป็นสาธารณสมบัติเป็นทรัพย์สินส่วนรวม (Common 
Property) ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของจึงเป็นสมบัติของประเทศชาติที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้า ของ
ร่วมกันเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าไปใช้ได้อย่างเสรี จึงทำให้เกิดปัญหาทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ลดลง และอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของการประมงพื้นบ้านในที่สุด  (โครงการพัฒนาตามแผนแม่บท
การจัดการประมง) เมื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกทำลายหรือเสื่อมโทรมลงไป ก็จะส่ง ผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน เช่น รายได้ การจ้างงาน รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนประมง
ชายฝั่ง อันเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ  จึงทำให้ชุมชนประมง
พ้ืนบ้านต้องดิ้นรันเพ่ือหาทางแก้ปัญหาปากท้องของตนเอง โดยเกิดการรวมเป็นองค์กรในระดับชุมชนที่
เน้นการแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาหนี้สิน รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลซึ่งในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาชาวประมงพ้ืนบ้านในหลายชุมชนเริ่มมีการตื่นตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
เกิดความสำนึกหวงแหนแหล่งทำมาหากินและวิธีชีวิตของตัวเอง โดยหันมาให้ความสำคัญในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร และยืนหยัดร่วมกับการพัฒนาชุนชน ให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ปูม้า เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ แหล่งที่อยู่อาศัยแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อน 
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่ง สำหรับประเทศไทยปูม้าอาศัยอยู่ทั้งชายฝั่งอันดามันและอ่าว
ไทย ในอดีตคนนิยมบริโภคปูม้าสด ตลาดจึงมีความต้องการปูม้าขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีการนำปูม้ามา
ต้มและแกะเนื้อจำหน่ายเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูปซึ่งส่วนใหญ่ใช้ปูที่มีขนาดเล็ก ปูม้าเป็นสัตว์น้ำที่นิยม
บริโภคโดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในรูปของผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง บริโภคสด 
และแปรรูปแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ือการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 57.4, 28.0 และ 14.6 ของปริมาณการ
จับตามลำดับ (กรมประมง, 2547) การพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับปูม้าคือ 
“ลอบปูพับได้” มาใช้ในการทำประมง เรือประมงพาณิชย์ทำการประมงปูม้าแต่ละเที่ยวเรือสามารถ
บรรทุกลอบปูพับได้ ได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ลูก จับปูม้าได้ท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กในปริมาณมาก ทำ
ให้มีการนำทรัพยากรปูม้าขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่ชาวประมง
ทั่วไปมีการจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองในปริมาณมากด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ประชากรปูม้าในทะเลลดลง
อย่างต่อเนื่อง  ภายใต้สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในท้องทะเล กลุ่มชาวบ้านใน 
พ้ืนที่ชุมชนพุมเรียง หมู่ที่ 1-5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึง ปัญหา
ดังกล่าวและได้รวมกลุ่มกันเข้ามามีบทบาทจัดการทรัพยากรชายฝั่งในรูปแบบของการรวมตัว กัน
จัดตั้งเป็น “ธนาคารปูม้า” ขึ้นดำเนินการโดยชาวประมงพ้ืนที่ชุมชนพุมเรียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐที ่ทำให้ชาวบ้านที ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 
สามารถเข้ามาจัดการทรัพยากรของชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมโดยเห็นได้จาก
การจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งธนาคารปูม้าเป็น
รูปแบบหนึ่งในการจัดการทรัพยากรของชุมชนแบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนและชาวประมงพื้นที่ชุมชนพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก
ชุมชนต้องอาศัยทรัพยากรของพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งในการดำรงชีวิต ชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากร
ของพื้นที่อย่างแยกไม่ออก การที่ชาวบ้านมีความตระหนักและให้ความสำคัญ ในการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง ซึ่งนำไปสู่รูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง จาก
ข้อมูลข้างต้นผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั ่ง โดยชุมชน 
กรณีศึกษา ธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการบริหารจัดการของธนาคารปูม้า ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
จัดการกับปัญหาทรัพยากรประมงชายฝั่งในชุมชนของตนเอง และหันกลับมาให้ความสำคัญและฟ้ืนฟู
ทรัพยากร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชน และสามารถนำ
กระบวนการที่ศึกษาได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อหารูปแบบอ่ืน ๆ ในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งทั้งใน
ชุมชนที่ศึกษา และเป็นรูปแบบแก่ชุมชนที่มีบริบท และทรัพยากรใกล้เคียงกันต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา ธนาคาร 
ปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา 
ธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3)  เพื ่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะที่มีผลต่อจัดการทรัพยากรประมงชายฝั ่งโดยชุมชน 
กรณีศึกษา ธนาคารปูม้าชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

           
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์ 

รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545) แนวทางการสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารปูม้า ในงาน
ของ ไกรวัล ขวัญอ่อน, พิรพร นุชประเสริฐ, วิภาวี พิทักษ์กมลพันธ์, พรรวัล ขางาม และพิทักษ์ศิริวงศ์ 
(2559) ในงานของการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ดำรงค์ โลหะลักษณา
เดช กฤษฎา พรหมณ์ชูเอม และวัฒนา วัฒนกุล (2555) การศึกษาแนวทางการ จัดการทรัพยากรปูม้า 
เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ (2558) รวมทั้งจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาได้นำมา สร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัยในเรื่องนี้ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 1) ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ได้เลือกบริเวณตัวอย่างโดยใช้ว ิธ ีส ุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยการเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนั้น บริเวณที่เลือกเปน็ตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือบริเวณพื้นที่ชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการในการศึกษา 
(1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ศึกษากำหนดและคัดเลือกประชากรจากกลุ่มภายใน

ชุมชนต่างๆ มาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) จำนวน 10 คน เพื่อที่จะทำการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดังนี้ สมาชิกธนาคารปูม้า กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน, แกนนำชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

(2) การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
โดยประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนในชุมชนพื้นที่ชุมชนพุมเรียง อำเภอ 

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี 7,867 (กรมการปกครอง) การคัดเลือกตัวอย่างประชาชนในชุมชน
พุมเรียง ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สำหรับจำนวนประชาชนในชุมชน
พุมเรียงที่สุ่มตัวอย่างใช้สูตรการคำนวณ ตาม Yamane (1970)  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 1) ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ได้เลือกบริเวณตัวอย่างโดยใช้ว ิธ ีส ุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยการเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนั้น บริเวณที่เลือกเปน็ตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือบริเวณพื้นที่ชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการในการศึกษา 
(1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ศึกษากำหนดและคัดเลือกประชากรจากกลุ่มภายใน

ชุมชนต่างๆ มาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) จำนวน 10 คน เพื่อที่จะทำการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดังนี้ สมาชิกธนาคารปูม้า กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน, แกนนำชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

(2) การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
โดยประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนในชุมชนพื้นที่ชุมชนพุมเรียง อำเภอ 

ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี 7,867 (กรมการปกครอง) การคัดเลือกตัวอย่างประชาชนในชุมชน
พุมเรียง ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สำหรับจำนวนประชาชนในชุมชน
พุมเรียงที่สุ่มตัวอย่างใช้สูตรการคำนวณ ตาม Yamane (1970)  
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 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างทั้งแบบปลายเปิด (Open-end Question) และคำถามแบบ 

ปลายปิด (Closed Question) โดยประชากรที่ทำการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนในชุมชนพื้นที่ชุมชน
พุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี 7,867 (กรมการปกครอง)  

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นท่ี 
และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา: ธนาคาร
ปูม้า ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 

ตอนที่ 3 ความรู้สึกในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา: ธนาคารปู
ม้า ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี  

ตอนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษา: ธนาคาร
ปูม้า ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 

ตอนที่ 5 การยอมรับแนวทางในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการทำประชุมกลุ่มย่อย และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์ในประเด็นที่ต้องการศึกษาสัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรประมงของชุมชนพุมเรียงตั้งแต่อดีต – จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นที่ผู้ให้สัมภาษณ์หลัก
(Key Interments) ตามแนวทางการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก (In–depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในส่วนของปัจจัยต่างๆ และทราบถึงข้อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงการจัดทำการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้นำชุมชนในกิจกรรมใน
การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรประมงต่างๆร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรม /โครงการใน
การจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของการจัดการทรัพยากรประมง 

นำประเด็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องหลังจากการสัมภาษณ์ผู้ที ่ให้สัมภาษณ์หลัก (Key 
Interments) แล้วมาเป็นหัวข้อหลักในการดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งการแสดง
ความคิดเห็น และถกเถียงกันในการจัดทำประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ทำให้ประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึนในการ จัดการทรัพยากรประมงของชุมชนมีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยสมาชิกในการจัดประชุม
กลุ่มย่อย จะตอ้งประกอบด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์หลัก (Key Interments) ที่เสนอแนะประเด็นปัญหานั้น 
รวมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในชุมชน ที่อยู่นอกเหนือผู้ให้สัมภาษณ์หลัก (Key Interments)  

วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non Participant Observation) การสังเกตการณ์ภาพ
แวดล้อมทั่วไปของกิจกรรม กลุ่มประชาชน ชาวประมงพื้นบ้านและสภาพแวดล้อมโดยรอบของ
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ชุมชน ในลักษณะ  ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ผู้วิจัยหรือผู้สังเกตไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้
ถูกสังเกต คือการสังเกตอยู่ห่าง ไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว หรือรู้สึกถูกรบกวน ในพ้ืนที่หรือสถานที่ ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม และที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนทั้ง และมีความสำคัญทางจิตใจ สถานที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางศาสนา และสถานที่ราชการ เป็นต้น 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ข้อมูลที่ไดจากการแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแปรค่าคำตอบให้อยู่ในรูปตัวเลขและ

นำไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS  
 สถิติพรรณนา ไดแก ค่าร้อยละ ค่าความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ

อธิบายข้อมูลทั่วไป การวัดการกระจายของข้อมูลเปอร์เซ็นต์ไทล์ เพ่ืออธิบายการจัดระดับความ
คิดเห็น ความรูสึก และความรู้ 

 
ผลการศึกษา 

 
1) ผลการวิจัยเรื่องและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.60 รองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 14.40 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.10 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 28.90 มีอายุ 
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 49.61 รองลง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 18.64 มีระหว่าง 41-50 ปี 
ร้อยละ 16.80 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 13.65 และมีอายุ 51 ปีขึ ้นไป ร้อยละ 1.31 มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 41.21รองลงมามีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ร้อยละ 25.46 ไม่จบชั้นประถมศึกษา  ร้อยละ 20.73  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 7.87 
มีระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ปวส. ร้อยละ 3.94 และ มีระดับการศึกษา ตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึ้นไป ร้อยละ 0.79 มีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 80.10 รองลงมา มี
ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ระหว่าง 3-4 ปี ร้อยละ 17.60 และ มีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ ระหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 2.40 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 49.90 รองลงมา 
มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระหว่าง 3-4 คน ร้อยละ 45.10 และ มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
ระหว่าง 1-2 คน ร้อยละ 5.00 ตามลำดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง 
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดย

ชุมชน อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย (x̄=3.21) เพิจารณาเป็นรายข้อดังนี้  ชุมชนของท่านควรมีการ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการทำงานประมงและดูแลทรัพยากรปูม้า  อยู่ในระดับ เห็นด้วย  
(x̄=3.66) ส่วนข้ออื่นๆ ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อยู่ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย อันดับแรก คือ ควรกำหนดขนาดของเครื่องมือจับปูม้าให้เหมาะสมเพื่อลดการจับปู
ม้าขนาดเล็กก่อนถึงขนาดเจริญพันธุ์ (x̄=3.30) ธนาคารปูม้าประสบความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณปูม้า 
(x̄=3.30) ในพ้ืนที่ที่ท่านอาศัยควรมีการกำหนดพ้ืนที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธ์ปูม้า (x̄=3.30) ควรมีการกำหนด
ฤดูห้ามทำประมงที่แน่นอน (x̄=3.26) เครื่องมือประมงทุกชนิดควรมีการกำหนดพ้ืนที่ทำประมงที่แน่นอน 
(x̄=3.26) เครื่องมือประมงทุกชนิด ควรมีการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านทุกชนิด (x̄=3.22) รัฐ
สนับสนุนปรับเปล่ียนอาชีพออกนอกภาคประมง (x̄=3.18) ผู้นำชุมชนของท่านมีความสนใจเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรปูม้า (x̄=3.18) ควรกำหนดจำนวนปริมาณการจับสัตว์น้ำ/ลำ (x̄=3.18) ถ้ารัฐออก
มาตรการ ออกมาแล้วกระทบกับท่านบ้างท่านก็จะให้ความร่วมมือ (x̄=3.15) สถานศึกษาในชุมชนของ
ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปูม้า (x̄=3.11) การจับปูม้าในปัจจุบันมีมากกว่าที่ปูม้าจะ
เจริญเติบโตได้ทัน (x̄=3.10) ควรมีการกำหนดจำนวนเครื่องมือประมงพื้นบ้านแต่ละชนิด (x̄=3.09) ควร
มีการกำหนดพื้นที่ทำประมงที่แน่นอน (x̄=1.82) และ เกิดความขัดแย้งในระหว่างเครื่องมือประมง
พ้ืนบ้านในชุมชน (x̄=1.75) ตามลำดับ 

ตอนที ่3 ความรู้สึกในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดย 
ความรู ้สึกในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั ่งโดยชุมชน จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียง

ตามลำดับจากคะแนนมากที่สุดดังนี้ รัฐบาลมีการดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้า มีความรู้สึกใน 
เชิงที่ดี ร้อยละ 98.75 รัฐจะออกมาตรการการควบคุมการลงแรงประมงให้สอดคล้องกับทรัพยากรสัตว์
น้ำ มีความรู้สึกในเชิงที่ดี ร้อยละ 98.69 รัฐควรปรับปรุงกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับตลอดจนการ
บังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ มีความรู้สึกในเชิงที่ดี ร้อยละ 98.16 รัฐออก
มาตรการกำหนดฤดูการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าที่ชัดเจนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกในชุมชน
มีส่วนร่วม มีความรู้สึกในเชิงที่ดี ร้อยละ 98.16 รัฐจะออกมาตรการกำหนดเขตการทำประมงชายฝั่งและ
พ้ืนที่ประมงที่ชัดเจนโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมมีความรู้สึกในเชิงที่
ดี ร้อยละ 97.64 ตามลำดับ 

ระดับความรู้สึกในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ประชาชนในชุมชนมีความรู้สึก
ในเชิงที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ระดับสูง ร้อยละ 44.36 รองลงมา ความรู้สึกในเชิงที่ดี
ต่อการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.80 และความรู้สึกในเชิงที่ดีต่อการ
จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ระดับต่ำ ร้อยละ17.85 ตามลำดับ  
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ตอนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน  
ค่าความถี่ คะแนนร้อยละ ความรู้เกี ่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยชุมชน 

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงตามลำดับจากคะแนนมากที่สุดดังนี้ ทรัพยากรปูม้าเป็นทรัพยากรที่ใช้
แล้วหมดไป มีความรู้ ร้อยละ 99.21ปูม้าสามารถวางไข่ได้ตลอดปี มีความรู้ ร้อยละ 99.21 แหล่งที่อยู่
อาศัยของปูม้าแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อน โดยเฉพาะปากแม่น้ำและชายฝั่ง  มีความรู้ ร้อย
ละ 99.48 การจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้น้อยทีสุดทำให้มีสัตว์น้ำใช้ตลอดไป มีความรู้ ร้อยละ 98.95 ลอบปู
ที่ใช้อวนตาถี่ขนาดเล็กกว่า 1 นิ้วทำลายวงจรชีวิตปูม้า มีความรู้ ร้อยละ 98.95 แหล่งอาศัยของปูม้ามี
ลักษณะเป็นดินทราย มีความรู้ ร้อยละ 98.95 มาตรการปิดอ่าวเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า มี
ความรู้ ร้อยละ 98.95 อวนจมปูเป็นเครื่องมือทีไม่ต้องขออาชญาบัตรในการทำประมง มีความรู้ ร้อย
ละ 98.95ลอบปูเป็นเครื่องมือทีไม่ต้องขออาชญาบัตรในการทำประมง มีความรู้ ร้อยละ 98.16 ปูม้าที่
มีไข่นอกระดองสีดำจะวางไข่หมดภายใน 3-4 วัน มีความรู้ ร้อยละ 98.16 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนใน ระดับสูง ร้อยละ 50.39 รองลงมา 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ในระดับปานกลาง ร้อยละ 35.43 และความรู้
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ในระดับต่ำ ร้อยละ 14.17 ตามลำดับ 

ตอนที่ 5 การยอมรับแนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน  
ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก โครงการธนาคารสัตว์น้ำ การกำหนดขนาดตาอวนเครื่องมือประมง 

ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับมาก ร้อยละ 93.40,71.86 และ 54.71 ในขณะเดียวกันมาตรการ
การจัดการประมงที่ ประชาชนในชุมชนไม่ยอมรับ ได้แก่ จำกัดปริมาณเรือประมงที่ทำประมง  การ
กำหนดปริมาณเครื่องมือ การกำหนดปริมาณการจับ การกำหนดพื้นที่ทำการประมง ปรับเปลี่ยน
อาชีพออกนอกภาคประมง และการกำหนดฤดูการทำการประมง ร้อยละ  97.55, 97.13, 81.90, 
77.16, 70.86 และ 0.85 ตามลำดับ 

โดยประชาชนในชุมชนเห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรหลักที่สมควรดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ คือ 
คนในชุมชนเอง ร้อยละ 55.38  รองลงมาเป็นกรมประมง องค์การบริหารส่วนตำบล และ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ร้อยละ 23.10 17.85 และ 3.67 ตามลำดับ 

2) กระบวนการจัดการทรัพยากรปูม้า  
จากการศึกษาพัฒนาการและประวัติความเป็นผู้ศึกษาพบว่า จรินทร์ เฉยเชยชม มีตำแหน่ง

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังในระดับจังหวัด  อาศัยในพ้ืนที่ตำบลพุมเรียง เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเริ่มหดหาย จึงตระหนักดีว่า หากปล่อยไว้เช่นนี้ ไม่นานต้องส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อวิถีช ีวิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างแน่นอน จึงหารือเพื ่อนร่วมอาชีพในท้องถิ ่น และ
จัดตั้ง ธนาคารปูม้า ขึ้นในปี 2550 “ธนาคารปูม้า”  มีลักษณะคล้ายการฝาก-ถอนเงินของธนาคาร แต่
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เปลี่ยนมาเป็น การรับฝากแม่ปูแทนเงิน ดอกเบี้ย คือ ลูกปูที่ปล่อยลงสู่ทะเลเพ่ือให้เติบใหญ่แล้วจับมา
ขายเป็นรายได้ ของชาวประมงต่อไป  

นายจรินทร์ เฉยเชยชม  ใช้กลุ่มประมงในพื้นที่ชุมชนพุมเรียง เป็นจุดเริ่มต้นของ “ธนาคาร  
ปูม้า แหลมโพธิ์” เพราะ สมาชิกของกลุ่มทุกคนต่างทำอาชีพเดียวกันคือ ประมงปูม้า ใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อถึง จุดที่ทรัพยากรปูม้าท่ีใช้ร่วมกันอยู่กำลังร่อยหรอ กลุ่มประมงในพ้ืนที่ชุมชน
พุมเรยีง โดยมีผู้นำชุมชนอย่าง นายจรินทร์ เฉยเชยชม  ผู้ที่คอยให้คำปรึกษาและคอยประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อหาวิธีการจัดการกับปัญหา ทรัพยากรที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน จากปัญหา
ดังกล่าวนำมาสู่การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยมีกระบวนการดังนี้  

  (1)  มีการประชุมกันเพ่ือวางแผนการจัดตั้งธนาคารปูม้า เพื่อจัดการทรัพยากรประมง
ร่วมกัน ซึ่งทรัพยากรที่กลุ่มใช่ร่วมกันคือ “ปูม้า”  

 (2)  ธนาคารปูม้า แหลมโพธิ์ มีการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เป็นการให้ชุมชน
มาดูแลบริหารจัดการกันเองเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของชุมชน  

 (3)  ประธานของธนาคารปูม้า ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  
 (4)  สมาชิกของธนาคารปูม้า จะมีกฎของการเป็นสมาชิกธนาคาร และสมาชิกทุกคนมี

จิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีธนาคารได้ตั้งไว้  
แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้า  

(1)  การถนอม โดยการพยายามคงสภาพและปริมาณของทรัพยากรปูม้า โดยใช้
ทรัพยากรปูม้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ ไม่จับปูตัวเล็กมาขาย หรือหากเจอแม่ปูท่ีมีไข่ฝาดำก็จะนำมา
ฝากที่ธนาคารปูม้า  

(2)  การบูรณะฟ้ืนฟู โดยช่วยกันฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าท่ีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ เพื่อให้ทรัพยากรปูม้ากลับคืนสภาพเดิม หรือเกือบคงเดิม และช่วยให้ปูม้าสามารถฟักตัว
และเติบโตต่อไปได ้ 

(3)  การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์กลุ่มธนาคารปูม้า จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการใช้
ทรัพยากรปูม้าร่วมกันผ่านธนาคารปูม้า  

(4)  การสร้างระเบียบวินัย ชาวประมงได้มีการจัดตั้งกลุ่มธนาคารปูม้า เพื่อเป็นผู้นำใน
การสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ มีระเบียบการใช้ทรัพยากรปูม้า และทรัพยากรประมง
ต่าง ๆ ร่วมกัน  

(5)  การให้การศึกษา ศูนย์วิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชาวประมง กระตุ้นให้ชาวประมงเกิดจิตสำนึกร่วมกัน และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือบังเกิดผลในระยะยาว  
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อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1)  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.60 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.10  มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 
49.61 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 41.21 มีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ปี 
ขึ้นไป ร้อยละ 80.10 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 49.90 ตามลำดับ 

(1) ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน 
ผลการศึกษา ชุมชนของท่านควรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการทำงาน

ประมงและดูแลทรัพยากรปูม้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย  

(2) ระดับความรู้สึกในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน 
ประชาชนในชุมชนมีความรู ้สึกในเชิงที ่ดีต่อการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั ่งใน

ระดับสูง ข้อสำคัญที่ประชาชนมีความรู้สึกในเชิงที่ดีคือ รัฐบาลมีการดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
ปูม้า  

(3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน 
ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนใน

ระดับสูง ข้อสำคัญที่ประชาชนมีความรู้คือ การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน  
(4) การยอมรับแนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน 
ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก โครงการธนาคารสัตว์น้ำ การกำหนดขนาดตาอวนเครื่องมือ

ประมง ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับมาก ในขณะเดียวกันมาตรการการจัดการประมง ที่
ชาวประมงไมเห็นด้วยมาก ไดแก จำกัดปริมาณเรือประมงที่ทำประมง  การกำหนดปริมาณเครื่องมือ 
การกำหนดปริมาณการจับ การกำหนดพื้นที่ทำการประมง ปรับเปลี่ยนอาชีพออกนอกภาคประมง 
และการกำหนดฤดูการทำการประมง 

(5) หน่วยงานหรือองค์กรหลักท่ีสมควรดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ประชาชนในชุมชนเห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรหลักที่สมควรดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ คือ 

คนในชุมชนเอง รองลงมาเป็น กรมประมง    
2) การอภิปรายผล 
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนประมงพื้นบ้านจาก “ธนาคารปูม้า” มีกระบวน การ

จัดการภายในองค์กรโดยสมาชิกที่ทำประมงปูม้า หรือ “กลุ่มธนาคารปูม้า บ้านแหลมโพธิ์” ซึ่งมีผู้นำก็
คือ นายจรินทร์ เฉยเชยชม ที่เป็นผู้ประสานติดต่อกับชาวประมงในพื้นที่และประสานกับหน่วยงาน
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ภายนอก และ มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรปูม้า คือ การถนอม เป็นการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อ พยายามคงสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพเอาไว้ โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น จับแม่ปูม้ามาได้ก็นำไปฝากที่ธนาคารปูม้าเพื่อให้แม่ปูสลัดไข่ และมีลูกปูเพิ่มขึ้น
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป การบูรณะฟื้นฟู การบูรณะฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับ ความเสียหายเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ให้กลับคืนสภาพเดิม หรือเกือบ
คงเดิม เช่น การออกกฎหมาย หายใช้เครื่องมือที่มีตาถี่มาก ๆ หรือเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพสูงใน
การทำประมง เพ่ือให้สัตว์น้ำหรือ ปูม้าตัวเล็ก ๆ สามารถเติบโตและสามารถขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้ 
(วิชัย เทียนน้อย, 2542, น. 17-22) โดยใช้แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาเป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรปูม้า ด้วย คือ การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ การสร้างระเบียบวินัย และ
การให้การศึกษา คือ การสานต่อให้ เกิดการดำเนินงานของธนาคารปูม้าให้มีการดำเนินการที่ต่อเนื่อง 
โดยมีการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้น ด้วยความสมัครใจมากกว่าการบังคับ การมีธนาคารปูม้าช่วยสร้าง
ทั้งทรัพยากร สังคม เศรษฐกิจ ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีทรัพยากรปูม้าใช้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใน การจัดการประมง (การจัดการประมง , 2559) สำหรับการ
ประมงการจัดการประมงโดยทั่วไปมี กระบวนทัศน์หลักที่ต้องคำนึงถึง 3 ประการ ได้แก่ กระบวน
ทัศน์ทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางสังคม และเศรษฐกิจ ความยุ่งยากซับซ้อนในการวางนโยบายใน
การจัดการทรัพยากรประมงจะต้องตั ้งอยู ่บน ฐานที่จะต้องผสมผสานและรักษาสมดุลของทั้ง 3 
กระบวนทัศน์ กระบวนทัศน์ทางการอนุรักษ์จะเน้น ไปที่ความยั่งยืนของการนำเอาทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ การเสื่อมโทรมพันธุ์ของสัตว์น้ำเกิดจากการ ทำการประมงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับการจัดการที่
พอดี กระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายคือ ผลตอบแทน สูงสุดจากการลงทุนโดยคำนึงถึงต้นทุน 
รายได้และผลกำไรจากการทำประมง ซึ่งกระบวนทัศน์นี้ต้อง ใช้กระบวนทัศน์ในการอนุรักษ์มาร่วมใน
การวางนโยบายในการจัดการร่วมกับกระบวนทัศน์นี้ด้วย กระบวนทัศน์ทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นหลักในกระบวนทัศน์นี้ มีความสำคัญด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวประมงซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญ นั่นคือ ความสำคัญในการจัดการทรัพยากร ประมงให้มีความยั่งยืนจะมีความสำคัญในการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวประมงในชุมชนด้วย ในการจัดการ ตามกระบวนทัศน์นี้จะเป็นการกระตุ้นให้
กลุ่มชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับ นักวิชาการ หรือหน่วยงานของรัฐในการ
จัดการทรัพยากรประมง เหมือน “ธนาคารปูม้า” ที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือของคนในชุมชนที่
ต้องการจัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อจะรักษาวิถีชีวิตของชาวประมง พื้นบ้านโดยมีการจัดการ
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี) กรมประมง อย่างไรก็ตาม 
ทรัพยากรประมงหรือทรัพยากรปูม้ามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนใน ชุมชนเนื่องจากชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีอาชีพทำประมง ทรัพยากรประมงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและผูกติดกับ วิถีการดำรงชีวิตของคนใน
ชุมชน ซึ่งทรัพยากรประมงสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน การใช้ทรัพยากรประมง
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ชายฝั่งยังแสดงออกให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน นั่นคือ ชาวประมงส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ชาวประมงหลาย ๆ คนจะงดออกเรือในวันพระหรือเทศกาล เกี่ยวกับศาสนา (บุรินทร์ 
โสตเลข, การสัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2559) วัฒนธรรมและประเพณีเป็น หนึ่งในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง “ปูม้า” มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม หากสภาพแหล่งน้ำกลายเป็น
น้ำเสีย ปูม้าก็จะมีขนาดเล็ก สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากปูเป็นสัตว์ที่สามารถว่ายน้ำได้และ
จะอาศัย เปลือกหอย (กระเซ้า) หากระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถูกทำลายลูกปูก็จะไม่มีที่อยู่
อาศัย หลบ ภัย และไม่มีอาหารให้ลูกปูเหล่านี้เติบโตได้ถึงแม้จะโตก็จะมีขนาดเล็ก แม้ว่าปูม้าจะไม่มี
วันหมดเพราะ พ้ืนที่ทะเลทุกแห่งจะเชื่อมต่อถึงกัน แต่หากชาวประมงจับปูม้าแล้วได้ปูม้าตัวเล็กไม่คุ้ม
ทุนชาวประมงก็ ต้องเลิกอาชีพประมงและหันไปทำอาชีพอื่น ผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะ
ทรัพยากรที่หมดไป แต่นั่นหมายถึง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวประมงด้วย หน้าที่ของศูนย์วจิัย
และพัฒนาประมงภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี) กรมประมง คือ ต้องเข้าไปส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำ (ปูม้า) ให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น นอกจากจะเข้าไปส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรแล้ว ยังเข้าไป ส่งเสริมให้ชาวประมงเกิดจิตสำนึกหากชาวประมงเกิดจิตสำนึกเพิ่มขึ้ นนั้นก็
หมายถึง ทรัพยากรเพิ ่มขึ ้น ด้วย โดยทางศูนย์วิจัยฯ มีบทบาทเป็นทั ้งผู ้ส่งเสริมและผู ้ติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรในชุมชน อย่างเช่น เข้าไปตรวจและวัดขนาดปูม้าทุกเดือนว่าทรัพยากรมคีวาม
เปลี่ยนแปลงในด้านขนาด และ จำนวนอย่างไร หรือติดตามผลของการจัดตั้งธนาคารปูม้าโดยใช้ความ
ต่อเนื่องของการดำเนินงานของ ธนาคาร หรือปริมาณของปูม้าที่จับได้ เป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จของการ
จัดการทรัพยากรของชุมชน ในแง่ ของการส่งเสริม เช่น การเข้าไปสอบถามความต้องการของชุมชน
ว่ามีความต้องการจัดการทรัพยากร ของตนเองหรือไม่ อย่างในกรณีของ “ธนาคารปูม้า บ้านแหลม
โพธิ์” หมู่ที่ 1 บ้านล่าง, หมู่ที่ 2 บ้านหัวเลน, หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านเหนือน้ำ, หมู่ที่ 5 บ้าน
แหลมโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และอุปกรณ์แก่
ชุมชน และจะ เน้นให้ชุมชนเป็นผู้จัดการทรัพยากรของชุมชนเอง โดยสรุปจากที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์
สมาชิกธนาคารปูม้า กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน, แกนนำชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 10 ราย ทำให้ผู้ศึกษา
ได้ทราบถึงผลของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง “ธนาคาร  
ปูม้า” คือ ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในการเพ่ิมผลผลิตปูม้าใน
แหล่งน้ำ ธรรมชาติ และเกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
จนเกิดเป็น กิจกรรมทางการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของ “ธนาคารปู
ม้า” ซึ่งมี คณะกรรมการในการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากสมาชิกใน
ชุมชน และ ผลสำเร็จของการมีธนาคารปูม้ายังดูได้จากสมาชิกธนาคารปูม้าสามารถดำรงเลี้ยงชีพด้วย
การทำประมงปูม้า มีรายได้จากการทำประมงควบคู่กับการออมแม่ปูไว้ในธนาคารเพื่อรอดอกผลเป็น
ลูกปูที่ จะเติบใหญ่เป็นทรัพยากรไปจับมาขายเป็นรายได้ของชาวประมงต่อไป 
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3) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
จากการวิจัยพบว่า คนในชุมชนพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็น

ความสำคัญของกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ธนาคารปูม้า สามารถผลิตปูม้ารุ่นใหม่
เข้ามาทดแทน และปูม้ายังถูกจับด้วยเครื่องมือประมงหลายชนิด เช่น อวนลาก อวนรุน ลอบ และ
อวนจมปู เป็นต้น สำหรับลอบและอวนจมปูนั้นปูม้าที่จับได้จะยังคงมีชีวิต และสามารถดูแลให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ได้ กรณีของธนาคารปูม้า ของชุมชนพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี มีการทำประมงปูม้าโดยใช้ อวนจมปู ซึ่งชุมชนสามารถนำมาจัดทำธนาคารปูม้าได้
เนื่องจากปูม้ายังมีชีวิต และเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนลูกปูม้าให้แก่ท้องทะเล  และให้ลูกปูม้า
เหล่านั้นเติบโตเองตามธรรมชาติ การดำเนินการอย่างต่อเนื่องของธนาคารและจำนวนปูม้าที่เพิ่มขึ้น
จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพื้นบ้าน  
การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนในรูปแบบของ “ธนาคารปูม้า” เป็นเพียงกรณีหนึ่งที่
ชุมชนพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน ซึ่งเป็นจุดหนึ่งเล็ก ๆ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คนในชุมชนพุมเรียง 
บางส่วนมองว่ากิจกรรมธนาคารปูม้า นี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลา และยังขาดแรงจูงใจ ทางธนาคารปู
ม้าควรเร่งจัดหาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนและสร้างกิจกรรมและเพื่อปลูก
จิตสำนึกให้คนในชุมชนและเด็กรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบัน แตใ่นอนาคตข้างหน้าทรัพยากรประมง “ปูม้า” จะมีการแย่งชิงกันมากขึ้นระหว่างเรือประมง
พาณิชย์กับเรื่อประมงพื้นบ้าน ปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรปูม้าจะยิ่งมีปัญหามากขึ้นดังนั้น 
เพ่ือเป็นการดำเนินการนำไปสู่การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนประมงพ้ืนบ้านที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน ผู้วิจัยขอนำเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ 

(1) สามารถนำกระบวนการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั ่งของ  ธนาคารปูม้า ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่และบริบทพ้ืนที่ใกล้เคียงกันได้  

(2) ควรปลูกจิตสำนึกด้านการทำประมงอย่างรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน  

(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน
หลังจากท่ีมีโครงการ เนื่องจากหน่วยงานจะเข้ามาเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับจำนวน ขนาด
ของปูม้า หรือเกี่ยวกับทรัพยากรเท่านั้น แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลของคนในชุมชนหลังจากที่มีการจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนที่  

(4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี) 
กรมประมง ควรเข้ามาให้ความรู ้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิทยาการในการจัดการทรัพยากรประมงอย่าง
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ต่อเนื่องเนื่องจากในปัจจุบันการทำประมงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา ควรมี
การจัดอบรมเพ่ือให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลเพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 4)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

(1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกิจกรรมธนาคารปูม้าภายในชุมชนพุมเรียง  
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เห็นภาพรวมของการมีส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่ง ในทุกมิติ ควรศึกษาบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กร ต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งได้
ดีขึ้น อีกทั้งควรมีการถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับคนใน
ชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการการจัดการทรัพยากรประมงแก่ชุมชนประมง
ชายฝั่งทะเลอื่น ๆ ในภาคใต้ 

(2) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเด็นแนวทางการสร้างความยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ขอเสนอแนะว่า  ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดในเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง การสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการมี
ส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั ่ง ในทุกมิติ ไม่ว่าบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม ลักษณะ
โครงการด้านการมีส่วนร่วมและปัจจัยแวดล้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมเติมด้วย 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับโควิดและวิธีการรบัมือ กรณีศึกษา เกาะสมุย
เกาะพงัน และเกาะเต่า ด้านการท่องเที่ยว 

เอกนาท วาณิชย์เจริญ* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื ่องผลกระทบด้านเศรษฐิกิจกับโควิดและวิธีการรับมือ กรณีศึกษา    
เกาะสมุย เกาะพงันและเกาะเต่า ด้านการท่องเที่ยวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์การ
รับมือสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติและมีความรุนแรงกระจายเป็นวงกว้างและไม่สามารถ
กำหนดจุดสิ้นสุดของวิกฤติการณ์ได้ โดยในรายงานจะเกริกนำถึงปัญหาภาพรวมของวิกฤติทั้งใน
เบื้องต้นและผลกระทบระยะยาว โดยการทำวิจัยใจนี้จะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านการท่องเที่ยวของเกาะ
ทั้ง 3 เกาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งประกอบไปด้วย เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า โดยจะเป็น
การมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบและวิธีการรับมือ โดยจะไปรวมรวบข้อมูลจาก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า 
และธุรกิจดำน้ำ ซึ่งจะในการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพทำการนัดแนะผู ้ประกอบการและข้อ
สัมภาษณ์โดยตรงโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการถามข้อมูลเชิง
สถิตต่างๆของโรงแรม ยกตัวอย่างเช่นรายรับ รายจ่ายเป็นต้น โดยจะไม่ถามโดยให้ระบุเป็นตัวเลขที่
ชัดเจนแต่จะถามเป็นระดับ Percentage แทนเนื่องจากเป็นคำถามที่ค่อนข้างอ่อนไหวและไม่ต้องการ
เปิดเผยรายอะเอียดต่อสาธารณะแบบชัดเจน โดยผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์จะต้องเป็นระดับเจ้าของ
กิจการโดยตรงหรือผู้บริหารระดับสูงที่สามารถให้ข้อมูลภาครวมได้ครบทุกประเด็น ผนวกกับข้อมูล
สถิติที่ได้มีการสำรวจผ่านทางอินเทอร์เนต เพื่อนำมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน โดย
ผลการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาค่อนข้างขัดแย้งกันสมมติฐานที่ตั้งไว้พอสมควรยกตัวอย่างเช่น การลด
ค่าใช้จ่ายด้วยการลดจำนวนพนักงานและลดค่าจ้าง แต่มีธุรกิจถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่มีการลด
จำนวนพนักงานและยังจ่ายค่าจ้างในอัตราเดิม หรือการตัดสินใจที่จะดำเนินกิจการของโรงแรมขนาด
กลางซึ่งการคาดการ์ในตอนแรกคือการหยุดกิจการเนื่องจากแบบรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว แต่จากผล
การสำรวจกลับพบว่าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่ตัดสินใจขายกิจการมากกว่าโรงแรมขนาดกลางและ
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ขนาดเล็ก ส่วนในทางร้านอาหารนั้นได้ปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นการส่งแบบ  Delivery แทนการนั่ง
รับประทานที ่ร ้านถึงแม้ว ่าลูกค้าต่างชาติจะลดลงเนื ่องจาก Lifestyle ของชาวต่างชาติน ิยม
รับประทานที่ร้านเสียมากกว่าแต่ยังสามารถประคับประคองให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ในทาง
ร้านค้าเป็นกลุ่มที่แสดงความแตกต่างออกมาอย่างชัดเจนคือร้านค้าที่เป็นร้านของคนท้องถิ่นโดยตรง
กว่าครึ่งยังตัดสินใจเปิดกิจการแต่ลดจำนวนสินค้าที่สั่งแทนเพราะสินค้าหลายๆรายการยั งเป็นสินค้า
จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเช่นเครื ่องดื่ ม แต่ในทางกลับกันร้านค้าประเภท 
แฟรนไชส์อย่าง 7-11 กลับตัดสินใจหยุดกิจการจนกว่าวิกฤติการณ์จะสงบโดยปิดไปถึงร้อยละ 90 เลย
ทีเดียวแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจถึงความคุ้มทุนของคนท้องถิ่นและนายทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
และธุรกิจดำน้ำเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะมาตรการรับมือค่อนข้างเข้มงวดกว่าธุรกิจอ่ืน
ที่ได้ทำการสำรวจมาจนมีเจ้าของกิจการมากกว่ายังต้องทำการปิดให้บริการจนกระทั้งวันที่ทำการ
รวบรวมข้อมูลและธุรกิจนี้มีค่าเล่าเรียนและค่ารักษาอุปกรณ์ที่สูงจึงทำให้มีแนวโน้มที่ต้องปิดถาวรถ้า
วิกฤติยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันเดือนมกราคมเนื่องจากจะเข้าสู่ช่วง High Season จะสูญเสียรายได้
มหาศาล ในส่วนของบทสรุปนั้นทางเจ้าของกิจการให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางที่คล้ายคลีงกันเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือของภาครัฐว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในอัตราที่สูงมาก
ดังนั้นการช่วยเหลือเยียวยาควรมุ่งเน้นมาที่ผู้ประกอบการด้านนี้มากกว่าการแจกเงินให้ประชาชน
ทั่วไปโดยให้เหตุผลที ่ว่าถ้าหากช่วยผู ้ประกอบกิจการ ผู ้ประกอบกิจการก็จะสามารถช่วยเหลือ
พนักงานและครอบครัวซึ่งมีจำนวนมากถ้านับรวมทั้งประเทศมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนและเหมือน
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสามารถดำเนินการต่อไปได้ GDP ของประเทศก็สามารถกลับมาจากการติด
ลบได้เช่นเดียวกัน  
 
คำสำคัญ: ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ, โควิด-19, เกาะสมุยเกาะพงัน, เกาะเต่า, การท่องเที่ยว 
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บทนำ 
 

โคโรน่าไวรัสนั้นเป็นสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนเนื่องจากประเทศเป็นประเทศ
ที่มีรายรับจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้รายของ
ประเทศเลยก็ว่าโดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เริ่มมีข่าวแพร่ระบาดที่ประเทศจีน มณฑลอู่หั่น 
ก็เริ่มส่งผลต่อ GDP ของประเทศ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีนนับจากที่มี
การรายงานครั้งแรกพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  ต่อมาได้
พบว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดเมืองอู่ฮั่นมีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่และพบการแพร่เชื้อ
จากคนสู่คน  การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นและ
การหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยและให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานะนั้นที่อัดในชุมชนควรสวมหน้ากาก
อนามัยมันล้างมือด้วยสบู่และให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือและไม่
นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็น 

จากการประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นและยกเลิกทัวร์จีนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยเป้นอย่างมาก ข้อมูลจากการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ในปี 2562 มีคนจีนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ไทยเกือบ 11 
ล้านคน สร้างรายได้ถึง 5.5 แสนล้านบาท ดังนั้น เมื่อรัฐบาลจีนประกาศห้ามประชาชนออกนอก
ประเทศ เพื่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของไทยในทันทีไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ บริษัทนำเที่ยว บริษัททัวร์   รถทัวร์ รถเช่า เรือ
โดยสารท่องเที่ยว  ร้านขายของฝาก ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ต่างได้รับผลกระทบทั้งหมด ซึ่ง 
ททท. ประเมินว่า อาจสูญเสียรายได้ถึง 3 แสนล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก แต่หากยังไม่สามารถ
ควบคุมโคโรนาไวรัสได้ ผลเสียหายจะมากกว่านี้ ยังไม่นับรวมกับรายได้ที่จะสูญเสีย จากจำนวนที่
ลดลงของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส
ในไทย นอกจากนี้ทำให้เศรษฐกิจนำเข้าและส่งออกชะงักไปทันที จนมาถึงการปิดเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศทำให้ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ นอกจากนี้ธุรกิจภายในประเทศที่
เป็นธุรกิจที่มีคนจำนวนมากมาใช้บริการก็ต้องหยุดกิจการชั่วคราวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด และยัง
รวมไปจนถึงสถานศึกษา 
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ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอยู่บนเกาะ 
3 เกาะด้วยกันได้แก่ อำเภอเกาะสมุย ตำบลเกาะพะงัน และเกาะเต่า นอกจากนี้ภาคการเกษตรของ
จังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวแต่การค้นคว้านี้จะมุ่งเน้นไปด้านการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายหลัก 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาความสามารถในการรับมือทำได้ดีขนาดไหนและสังเกตขนาดของธุรกิจมีผลต่อแผน
รับมือวิกฤตแตกต่างกันหรือไม่รวมไปถึงแนวทางแก้ไขในอนาคตในกรณีท่ีวิกฤตยังไม่สิ้นสุดเป็นเช่นไร 
 

วิธีการศึกษา 
 

ตัวคำถามทั้งหมดจะเป็นการสัมภาษณ์โดยข้าพเจ้าเองทั้งหมดโดยจะไม่ให้ ผู ้ที ่ได้รับการ
สัมภาษณ์รับรู้เพราะถ้าผู้ได้รับการสัมภาษณ์ได้อ่านคำถามก่อนอาจจะทำให้ผู้ที่ตอบคำถามมีเวลาให้
การคิดคำตอบที่ดีที่สุดสำรวจตนเองขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดการไม่ให้ เวลาจะทำ
ให้ผู้ตอบคำถามนึกได้เพียงคำตอบที่มีอยู่ในหัวโดยทันทีซึ่งข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อในระดับที่สูง และทำ
การบันทึกเสียงไว้และดำมาทำการคัดกรองรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดมาสรุปให้เป็นถ้อยคำที่
เหมาะสมและชัดเจน 
 

ผลการศึกษา 
 

ด้านการโรงแรม 
1) โรงแรมขนาดใหญ่จะมีอัตราลดจำนวนพนักงานมากกว่าโรงแรมขนาดกลางและโรงแรม

ขนาดเล็ก โดยวิธีลดอัตราของโรงแรมขนาดใหญ่จะใช้วิธีคัดเลือกคนแต่โรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็กจะใช้วิธีการถามความสมัครใจเป็นสำคัญ 

2) รายจ่ายพนักงานจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 
(1) กลุ่มที่รักษาพนักงานเอาไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนและยังให้ค่าจ้างในอัตราเท่าเดิมจน

กระทั้งวันที่ทำการรวบรวมข้อมูล 
(2) กลุ่มที่รักษาพนักงานเอาไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนแต่ได้ทำการให้พนักงานมาทำงาน

เพียง 15-20 วันต่อเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
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(3) กลุ่มที่รักษาพนักงานเอาไว้ท้ังหรือบางส่วนแต่ไม่มีการจ่ายค่าจ้างแต่ให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารและสาธารณูปโภคและให้พนักงานรับค่าจ้างจากความช่วยเหลือของ
ทางภาครัฐ 

3) ลูกค้าที่มาใช้บริการจะเหลือเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างไม่สามารถกลับประเทศ
ได้ทันทีหรือคนที่รับสิทธิ์ในการเป็น Residence ส่วนนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 3 เดือนแรกได้ทำการ
ยกเลิกห้องพักท้ังหมด จนถึงวันที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลได้มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับมาพักตามน
โยบายของรัฐบาล อย่างเช่น นโยบายเที่ยวเมืองรองเป็นต้น 

4) รายรับหลังเกิดวิกฤติของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กมาจากนักท่องเที่ยวตกค้าง
และคนในพื้นที่โดยบางโรงแรมมีร้านอาหารจึงยังสามารถสร้างรายรับได้ตรงจุดนี้ส่วนโรงแรมขน าด
ใหญ่มาจากการทำธุรกิจในรูปแบบอื ่นขึ ้นมาทดแทนในระหว่างที ่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้
ยกตัวอย่างเช่นการส่งออกอาหารท้องถิ่นไปทั่วประเทศไทย 

5) รายจ่ายหลังเกิดวิกฤติสาเหตุที ่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าปกติเนื ่องมาจากการที่ไม่ได้ลด
ค่าใช้จ่ายพนักงานและยังได้มีการทำ Renovate ในช่วงเวลา Lock Down ซึ่งหลาย ๆ โรงแรมมองว่า
นี้เป็นเรื่องที่ดีเนื ่องจากไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลาและมีความเชื่อมั่นว่าหลังจากวิกฤติผ่านพ้นไป
นักท่องเที่ยวจะกลับมาใช้บริการอย่างแน่นอนการรักษามาตรฐานคือสิ่งที่จำเป็น 

6) มาตรการรับมือโดยส่วนมากโรงแรมขนาดเล็กเป็นคนท้องที่ ที่ดำเนินกิจการมายาวนาน
บางโรงแรมดำเนินกิจการมามากกว่า 30 ปีซึ่งพอใจกับแนวทางกับการบริหารทำให้ไม่ได้คิดวางแผน
รับมือล่วงหน้าไว้ พอเกิดวิกฤติก็อาศัยความรู้ชาวบ้านกับความเป็นเจ้าของสถานที่ทำให้ควบคุม
ค่าใช้จ่ายไว้ได้ แต่ยังมีหลาย ๆ ท่านที่คิดว่าวิกฤตินี้คงไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเวลานานเลยไม่ได้คิดมาตรการ
รับมือไว้สำหรับอนาคตเพราะมองว่ายังไม่จำเป็นเท่าที่ควรตรงขนาดกับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ที่เริ่มจะยึดเอาแนวทางที่ทำอยูม่าเป็น Base ถ้าเกิดกรณีแนวนี้ขึ้นมาอีกหรือบางโรงแรมมี
การเตรียมมาตรการในรูปแบบ Extend ขยายขอบเขตของธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้อีกในภายภาคหน้า 

7) การตัดสินใจดำเนินกิจการต่อโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีเจ้าของเป็นคนท้องที่
และมีที่ดินเป็นของตนเองตัดสินใจที่จะทำกิจการต่อไปต่อให้วิกฤติการณ์นี้จะยังคงยื้อเยื้อมากกว่า 1 
ปี เช่นเดียวกับโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีนักลงทุนจะผู้ประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียนในระดับท่ีสูงก็
ตัดสินใจที่จะรักษากิจการต่อไป ในทางตรงข้าม โรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นคนท้องที่และ
ต้องเช่าที่สำหรับทำกิจการโดยมากตัดสินใจที่จะยุติการทำกิจการเนื่องจากเงินทุนสำรองไม่เพียง
พอทีจ่ะทำให้อยู่รอดถ้าหากวิกฤติการณ์นี้ยังไม่ยุติก่อนเดือนมากราคม ปี พ.ศ.2564 
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ด้านร้านอาหาร 
1) จำนวนพนักงานร้านอาหารที่เป็นแบบ Stand Alone มีการลดจำนวนพนักงานน้อยกว่า

ร้านอาหารในเครือของโรงแรมเนื่องจากจำนวนพนักงานมีจำนวนที่ไม่มากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทำให้
จำนวนพนักงานที่ลดลงไปมีสัดส่วนที่น้อยกว่า 

2) รายจ่ายพนักงานทั้งสองรูปแบบจะลดลงไปโดยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากให้มา
ทำงานเพียงคนละ 15 วันโดยไม่ให้มีการทำเกินเป็นอันขาดโดยใครที่อยากจะทำเกินจะมีการแจ้งไว้
ล่วงหน้าว่าจะไม่มีการจ่ายค่าใช้ในวันนั้น ๆแต่ยังมีร้านอาหารหลาย ๆ ร้านที่ตัดสินใจรักษาจำนวน
พนักงานไว้เท่าเดิมโดยลดค่าจ้างลงมาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งร้านที่ลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบนี้จะมี
การลดลงของพนักงานมากกว่ารูปแบบแรก 

3) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ร้านอาหารแบบ Stand Alone ได้มีการปรับเปลี่ยนบริการ
เป็นรูปแบบ Delivery แทนจึงทำให้มีรายได้พอประมาณที่สามารถทำให้รักษากิจการต่อไปได้ ส่วน
ร้านอาหารในเครือของโรงแรมโดยส่วนมากจะใช้วิธีจ ัดเป็นเซตอาหารให้ว ันละ 2 มื ้อแล้วให้
นักท่องเที่ยวหรือคนในท้องที่ทำการจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าและสามารถมาดลือกหยิบไปรับประทานได้
ด้วยตนเอง 

4) รายรับหลังเกิดวิกฤติ ส่งผลต่อเนื่องมาจากจำนวนลูกค้าที่ลดลงและราคาอาหารที่ปรับ
ราคาลงเพื่อให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในช่วง Covid-19 จึงทำให้รายรับลดลงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

5) รายจ่ายหลังเกิดวิกฤติ ร้านที่เป็นร้านของตัวเองจะมีรายจ่ายที่สูงกว่ารายในเครือของ
โรงแรมเนื่องจากค่าจิปาถะที่จำเป็นต้องจ่ายยังมีอัตราที่สูงแต่ร้านในเครือของโรงแรมสามารถดึง
ทรัพยากรและบุคลากรของโรงแรมมาใช้ร่วมกันได้ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่า 

6) มาตรการรับมือ สำหรับร้านอาหารทั ้งสองกลุ ่มมีเพียงส่วนน้อยที ่ไม่คิดแผนรับมือ
ล่วงหน้าไว้โดยส่วนมากเป็นร้านอาหารเล็ก ๆ ที่มีจำนวนโต๊ะไม่เกิน 10 โต๊ะและมีผู้ดูแลเป็นคนระดับ
ผู้สูงวัยซึ่งทำมานานและมีความต้องการที่จะพักผ่อนหลังทำมาเป็นเวลานานส่วนร้านในเครือโรงแรม
คือร้านที่โรงแรมตัดสินใจหยุดกิจการจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องวางแผนรับมือในภายภาคหน้า ส่วน
ด้านการวางแผนรับมือที่แตกต่างจากแนวทางปัจจุบันก็มีส่วนน้อยเช่นเดียวกันเนื่องเกือบทุกร้านที่เข้า
ไปทำการสัมภาษณ์มองเห็นว่าแนวทางที่ใช้ในปจัจุบันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแลว้สำหรับการรับมือเช่น
การปรับเปลี่ยนเป็น Delivery ก็ค่อนข้างส่งได้รวดเร็วเนื่องจากเกาะเป็นเขตพ้ืนที่ขนาดเล็ก 

การตัดสินใจที่จะดำเนินกิจการต่อ สำหรับร้านอาหารที่เป็นเจ้าของด้วยตนเองมีเพียงส่วน
น้อยที่ตัดสินใจหยุดกิจการโดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำไรค่อนข้างน้อยอยู่แล้วต่อให้ไม่เกิดวิกฤติการณน์ี้
จึงทำให้ตัดสินใจที่จะยุติกิจการ ส่วนร้านอาหารในเครือโรงแรมจะมายุติการทำกิจการมาจาก 2 
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เหตุผลคือ 1. โรงแรมต้องการที่จะยุติกิจการจึงต้องยุติกิจการตามไปด้วย 2. โรงแรมตัดสินใจที่จะ
เหลือไว้แค่เพียงกิจการโรงแรมเพียงอย่างเดียวในอนาคตและยุติกิจการร้านอาหาร 
 ด้านร้านค้า 

1) จำนวนพนักงาน มีการลดพนักงานเป็นจำนวนมากทั้งสองกลุ่มสืบเนื่องมาจากภาระงาน
ที่ลดลงเป็นอย่างมากทำให้การใช้คนในจำนวนที่น้อยลงโดยสำหรับร้านค้าแบบแฟรนไชส์มีการทำการ
ยกเลิกสัญญาจ้างโดยการจ่ายค่าชดเชยให้แทน 

2) รายจ่ายพนักงานสำหรับร้านค้าท้องถิ่นจะทำการลดค่าจ้างลงโดยประมาณอยู่ที ่ 50 
เปอร์เซ็นต์ส่วนร้านค้าในเครือแฟรนไชส์จะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือส่วนหนึ่งและจ่ายเองอีกส่วนหนึ่ง 

3) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการสำหรับสินค้าที่จำหน่าย บริโภค อุปโภคท่ีจำเป็นยังคงมีลูกค้า
มาใช้บริการเช่นเดิมแต่จำนวนการสั่งซื้อจะมีจำนวนลดลง ส่วนทางด้านร้านค้าแบบมินิมาร์ทมีการทำ
การตรวจผู้มาใช้มาบริการก่อนเข้าทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นแล้วยังมาใช้บริการเป็นจำนวนค่อน 
ข้างสูง 

4) รายรับหลังเกิดวิกฤติจากข้อที่ 3 จำนวนการสั่งซื้อท่ีลดลงบวกกับราคาสินค้าที่ปรับตัวลง
ทำให้ร้านท้องถิ่นมีรายได้ลดลงกึ่งหนึ่งแต่สำหรับร้านค้าแบบ 7-11 ราคาสินค้าเป็นแบบตายตัวทำให้
รายรับจึงมีสูงกว่าร้านค้าท้องถิ่น 

5) รายจ่ายหลังเกิดวิกฤติในส่วนนี้ร้านค้าแบบแฟรนไชส์มีแผนดำเนินการที่รัดกุมและ
ควบคุมได้ดีกว่าร้านค้าท้องถิ่นทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายจิปาถะได้ดีกว่าอย่างเช่นการปรับเปลี่ยน
เวลาเปิดปิดร้านจากที่เคยเปิด 24 ชั่วโมงทำให้ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน การกำหนดยอด
สินค้าที่นำเข้าในพอเหมาะกับจำนวนลูกค้าอย่างเหมาะสมทำให้ไม่มีสินค้าตกค้างมากจนเกินไป  
เป็นต้น 

6) มาตรการรับมือสำหรับร้านค้าท้องถิ่นที่ไม่มีการรับมือมักเป็นร้านที่ไม่ได้มีการปรับปรุง
ตัวร้านค้ามานานทำให้เกิดสภาพทรุมโทรมแต่เนื่องจากสินค้ายังสามารถจำหน่ายได้จึงมองไม่เห็น
ความจำเป็นที่ต้องคิดแผนรับมือไว้ล่วงหน้าส่วนร้านที่วางแผนรับมือในรูปแบบที่เปลี่ยนไปในอนาคต
คือรูปแบบการขายสินค้าชนิดอื่นที่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าสินค้าในปัจจุบัน ส่วนร้านค้าแฟรนไชส์ที่
ไม่มีแผนรับมือคือร้านค้าที่มีแผนปิดถาวรหลังจาก Covid-19 ส่วนร้านที่มีแผนงานรับมือที่แตกต่าง
จากปัจจุบันจะอิงตามแผนที่ได้รับมาจากการประชุมสาขาหลักในอนาคต 

7) การตัดสินใจดำเนินการต่อ สำหรับร้านค้าท้องถิ่นครึ่งมากกว่าครึ่งตัดสินใจที่จะหยุดทำ
กิจการซึ่งร้านค้าเหล่านี้ขายสินค้าที่ไม่ได้เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและราคาสินค้าแพงกว่า
สินค้าท่ีขายในแฟรนไชส์ส่วนมากร้านค้าที่ตัดสินใจดำเนินต่อคือร้านขายเครื่องดื่ม อาหารสดและแห้ง 
เวชภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนร้านค้าแฟรนไชส์ในขณะรวบรวมข้อมูลได้มีการปิดดำเนินการเป็นจำนวนมาก
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แต่หลังวิกฤติจะกลับมาดำเนินกิจการต่อมีเพียงสาขาจำนวนน้อยท่ีจะปิดตัวลงโดยจะมีการคำนวณ
จุดคุ้มทุนว่าสาขาใดบ้างท่ีควรปิดตัวลง 
 ด้านธุรกิจดำน้ำ 

1) จำนวนพนักงานที่ลดลงค่อนข้างน้อยเพราะผู้ประกอบมีความพยายามโน้มน้าวให้อยู่ช่วย
ธุรกิจต่อเนื่องจากผู้ที่จะทำงานนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในระดับที่สูงจึงไม่ต้องการที่จะหาคนมา
เพ่ิมเติมในภายหลัง โดยเฉพาะครูฝึกจากต่างประเทศ 

2) รายจ่ายพนักงานจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือรายจ่ายประจำจะมีอัตราลดลงเล็กน้อย ส่วนค่า 
Commission จากการฝึกสอนยังคงอัตราไว้ที่เรทเดิม 

3) จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ในช่วงสามเดือนแรกตั้งแต่มีมาตรการ Lock Down จากทาง
ภาครัฐทุกร้านต้องปฏิบัติติตามอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้การสอนอย่างใกล้ชิด ทำให้
ปิดให้บริการจึงไม่มีลูกค้าและเริ่มกลับมาให้บริการเมื่อมีมาตรการผ่อนปรนแต่ ณ ขณะเวลาที่ได้ทำ
การสำรวจยังคงมีหลายๆร้านที่ยังตัดสินใจหยุดให้บริการจนกระทั่งมกราคม ปีพ.ศ. 2564 

4) รายรับหลังเกิดวิกฤติสืบเนื่องมาจากข้อที่ 3 ที่ปิดบริการสามเดือนทำให้รายรับมีค่า
เท่ากับ 0 และเมื่อมีมาตรการผ่อนปรนจึงเริ่มมีลูกค้าภายในประเทศกลับมาใช้บริการ 

5) รายจ่ายหลังเกิดวิกฤติสืบเนื่องมาจากข้อที่ 1 และ 2 ทำให้รายจ่ายยังมีอัตราที่สูงจน
เกือบเทียบเท่ากับรายจ่ายในสภาวะปกติรวมไปถึงค่าบำรุงดูแลรักษาสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดำน้ำเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดอยู่ตลอดเวลา 

6) มาตรการรับมือเป็นกลุ่มสำรวจที่แตกต่างจาก 3 กลุ่มที่ผ่านมาเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ
ที่สร้างชื่อให้เกาะทั้งสามเกาะเป็นอย่างมากดังนั้นทุกร้านจึงมีแผนรับมือเตรียมพร้อมไว้เสมอยิ่งต้อง
แบกรับค่าใช้จ่ายในรับที่สูงมากด้วยยิ่งต้องมีแผนรับมือซึ่งแนวทางการรับมือของทุ ก ๆร้านจะไปใน
ทิศทางเดียวและมองว่านี้เป็นวิธีการรับมือที่ได้ผลดีที่สุดและคุ้มทุนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

7) ด้วยความเชื่อมั่นประกอบกับได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายรวมไปถึงการได้ Awards  
ต่าง ๆ ที่ได้รับทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินกิจการเพราะเชื่อว่าเมื่อวิกฤติสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็
สามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้ทันที 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1) โรงแรมขนาดใหญ่และกลางมีส่วนที่คาดการณ์แตกต่างจากสมมติฐานตรงส่วนที่โรงแรม
ขนาดใหญ่ถ้าหากมีเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นและมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอก็จะตัดสินใจทอดขาย
ตลาดและสำหรับการลดพนักงานจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันอยู่ 2 รูปแบบคือ (1) เชิญออกด้วยความ
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สมัครใจ (2) วัดจากค่า KPI ในการทำงานและคัดคนออกซ่ึงในกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นกับโรงแรมขนาดใหญ่ที่
มีการจัดการในระดับสูงโดยส่วนมากจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ส่วนวิธีรับมือในปัจจุบันโดยมากจะ
เป็นการลดราคาค่าห้องพักและเปิดกว้างให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีกำลังพอที่จะสามารถมาใช้บริการ
ได้ นอกจากนี้ยังมีหลาย ๆ โรงแรมที่ได้มีการขอความช่วยเหลือจากธนาคารด้วยการทำ Soft Loan 
เพ่ือลดการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ แต่วิธีการนี้มีโรงแรมจำนวนมากไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีการ
เปิดเผยว่ามีการทำสองบัญชีทำให้ยอดรายรับรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในขณะท่ีหลาย ๆ
โรงแรมมองช่วงเวลานี้เป็นวิกฤติแต่ก็มีอีกกลุ่มที่มองว่านี้คือโอกาสในการปรับปรุงขนานใหญ่เพ่ือธุรกิจ
ที่ดียิ่งขึ้นในภายภาคหน้าซึ่งในช่วงเวลาปกติที่มีอัตรานักท่องเที่ยวเกือบถึง 100 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 
High Season ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากจะทำให้เกิดเสียงดังและถูกร้องเรียน 

2) สำหรับร้านอาหารซึ่งยังไงก็เป็นปัจจัย 4 ที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้แต่สามารถลดปริมาณ
ได้ก็แสดงให้เห็นถึงธุรกิจรูปแบบนี้ยังมีความสามารถในการฝ่าฝันวิกฤติ Covid-19 ถึงแม้ว่าจำเป็นต้อง
ขายอาหารในราคาก็ตามและการชนส่งที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นทำให้ผู้ คนสามารถรับประทานอาหารที่
ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องนั่งรับประทานที่ร้าน แล้วหลาย ๆ ร้านอาหารใช้วิธีบริหารร้านค้าใน
รูปแบบของการบริหารช่วง Low Season คือรายได้ทั ้งหมดจากการขายจะยกให้พนักงานแต่มี
เงื่อนไขต้องเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเองซึ่งประจวบเหมาะที่การเกิดวิกฤติครั้งนี้อยู่
ในช่วง Time Frame ของ Low Season พอดีทำให้ยังสามารถรับมือได้แต่ถ้าหากวิกฤติล่วงเลยไป
จนถึง High Season ในปีถัดไปทางร้านอาหารหลาย ๆ ร้านก็จะมีการปรับเปลี ่ยนแผนรับมือใน
อนาคต และเริ่มที่จะมีการเก็บส่วนกำไรในอัตราส่วนที่มากกว่าเดิมเพื่อยึดระยะการใช้จ่ายซึ่งในขณะ
สำรวจหลาย ๆร้านไม่เคยได้ทำส่วนนี้มาก่อนและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้มีการคิดที่จะเก็บเงิน
ลงทุนไว้ถึง 20-50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาซึ่งจะทำให้รับมือได้ถึง 1 ปีถ้ามีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เกิด
ขึ้นมาอีก 

3) ทางด้านร้านค้าแสดงให้เห็นการบริหารของแฟรนไชส์มีความเป็นระบบมากกว่าและ
สามารถควบคุมสามารถได้ดีกว่าซึ่ง ณ จุดนี้ทำให้ร้านค้าท้องถิ่นตัดสินใจที่จะยุติกิจการตนเองแม้ว่าจะ
ทำมายาวนาน แต่ร้านค้าท้องถิ่นจะมีความเป็นครอบครัวในการทำงานมากกว่าทำให้ลูกจ้างมีความ
ยินยอมที่จะอยู่ช่วยให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน แต่ในทางกลับกันด้านแฟรนไชส์นั้นเลือกที่จะจ่าย
ค่าชดเชยให้ออกจากการทำงานแทน 

4) ธุรกิจดำน้ำเป็นหมวดหมู่เดียวที่เจ้าของกิจการมีความมั่นใจที่จะดำเนินกิจการต่อทั้ง 100 
เปอร์เซ็นต์ด้วยความเชื่อมั่นที่แบรนด์ของตนเองไปถึงระดับโลกแต่เช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายก็มีอัตราที่สูง
ที่สุดในบรรดา 4 กลุ่มที่ได้ทำสำรวจไปและเป็นกลุ่มท่ลูกจ้างต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงเพราะ
เป็นธุรกิจที่ลูกค้ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 

1) จากการสัมภาษณ์ข้าพเจ้าค่อนข้างเห็นด้วยกับเรื่องที่เกี่ยวการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
ซึ่งทางผู้ประกอบการมองว่ารัฐให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชากรทั่วไป มากกว่าผู้ประกอบการ
เนื่องจากประชาชนทั่วไปมีรายได้ที่น้อยกว่าและมีความไม่แน่นอนมากกว่าผู้ประกอบการ แต่ทางฝั่ง
ผู้ประกอบการมองว่าการช่วยผู้ประกอบการนั้นทำให้ลูกจ้างที่อยู่ธุรกิจได้รับความช่วยเหลือควบคู่ไป
ด้วยกันเลยนอกจากนี้ถ้าธุรกิจไปในทิศทางที่ดีเศรษฐกิจก็ย่อมจะดีตามข้ึนมาได้ในทันทีซึ่งส่งผลต่อการ
เติบโตของ GDP และธุรกิจท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักอันดับที่ 2 รองจากการส่งออกและนำเข้าสินค้า
ซึ่งก่อนจะเกิดวิกฤติการณ์ Covid-19 การท่องเที่ยวทำรายได้ในแก่ประเทศถึง 2 ล้านล้านบาทและ
หลังจากเกิดวิกฤติลดลงในทันทีเหลือเพียง 1 ล้านล้านบาทและยังจะลดลงเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังไม่
สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ดังนั้นการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ณ ตรงจุดนี้ทำให้ธุรกิจ
สามารถปรับมาตรการและทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถมาเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อชดเชยใน
ส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป 

2) การที่ธนาคารเปิดให้มีการทำ Soft Loan นั้นตัวกระผมเองมองว่าไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าที ่ควรเนื ่องจากหลาย ๆกิจการมีการทำบัญชีไว้สองบัญชีทำให้ไม่เข้าเงื ่อนไขการกู ้ยืมและ
นอกจากนี้ การกำหนดจำนวนเงินที่จะกู้ก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างมีขีดจำกัด และ
หลาย ๆโรงแรมก็ยังมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เพ่ือเพิ่มภาระในการจ่ายดอกต่อให้มีอัตราที่ต่ำก็ตาม 
สำหรับตัวกระผมเองนั้นธนาคารควรเปลี่ยนจากการปล่อย Soft Loan เปลี่ยนเป็นการเข้ามาร่วม
เสนอโครงการที่ช่วยเหลือโดยตรงจะดูดีกว่าหรือเข้ามาทำ Hair Cut ให้กิจการที่มีแววว่าจะไม่สามารถ
ฝ่าฟันวิกฤตินี้ได้จะดียิ่งกว่า 

นโยบายภาครัฐหลาย ๆอย่างควรมีการปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 30 
เปอร์เซ็นต์จากการท่องเที่ยวซึ่งในมุมมองของตัวกระผมเองนั้นถ้าอยากได้ส่วนลด 300 บาทต้องทำ
การใช้จ่ายถึง 1000 บาท ซึ่งตามปกติค่าใช้จ่ายโดยปกติโดยไม่มีส่วนลดตัวกระผมก็ใช้จ่ายเองก็ไม่เกิน 
500 บาทซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ส่วนลดนี้ไม่สามารถดึงดูดใจผู้มาใช้บริการได้เพียงพอเพราะไม่มี
ความจำเป็นต้องจ่ายให้เยอะขึ้นเพื่อส่วนลดที่มากขึ้นทั้ง ๆ ที่ปกติจ่ายน้อยกว่านั้น หรือนโยบายการ
ทำโรงแรม Quarantine ที่กำหนดให้ต้องอยู่แต่ภายในห้องพัก 14 วันโดยห้ามออกจากห้องพักซึ่ง
ข้อมูลนี้ได้รับมาจากผู้สัมภาษณ์โดยตรงทำให้เห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนที่จะยอมเสียเวลา 14 วัน
นอนอยู่เฉย ๆในห้องพักเป็นเวลานานขนาดนั้นและถ้าเกิดมีการติด Covid-19 ขึ้นมาจะต้องทำการปิด
โรงแรมนั้นทันทีเป็นเวลาอีกสามเดือนทำให้ไม่มีโรงแรมไหนกล้าที่จะรับเป็นที่กักตัวซึ่งนโยบายนี้ควรมี
การปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ปรึกษาแนะนำ
อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตา
และกำลังใจมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันนำเสนอการค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการ
ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณเจ้าของกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าเจ้าของกิจการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ และ
ธุรกิจดำน้ำที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ นิติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่น 28 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้เขียน
ด้วยดีเสมอมา 
 ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่ง 
 ประโยชน์และคุณค่าของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบให้เหล่าเจ้าของกิจการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือมันไปเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง และขออุทิศความดีนี้ให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้กำเนิด
และให้ชีวิตที่ดีแก่ผู้เขียนตลอดมา 
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